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Кириш сөз
Эл аралык коммерциялык эмес укук борбору (ICNL) АКШнын Эл аралык өнүгүү агенттиги (USAID) тарабынан каржыланган программалардын
алкагында 2004-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын жогорку окуу
жайларынын (ЖОЖ) окуу пландарына «Коммерциялык эмес укук» курсун
киргизүүгө көмөктөшүү боюнча ишмердүүлүктү жүргүзүп келет.
Жогоруда белгиленген программа Кыргыз Республикасы үчүн чоң практикалык баалуулукка ээ, Кыргызстанда коммерциялык эмес сектор тез темп
менен өнүгүп келе жатат жана анын демократияны жана жарандык коомду
өнүктүрүүдөгү ролу бүткүл элдин ичинде кеңири таанылган. Азыркы убакта Кыргыз Республикасында 18 миңден ашык коммерциялык эмес уюмдар
катталган, коммерциялык эмес сектордо квалификациялуу юристтерге болгон
муктаждык байкалууда.
Ушул сыяктуу долбоорлор ICNL көмөктөшүүсү астында Борбордук
жана Чыгыш Европа өлкөлөрүндө да ишке ашырылган. Азыркы убакытта бул
өлкөлөрдүн ЖОЖдорунда коммерциялык эмес укук боюнча курстар киргизилген жана ийгиликтүү окутулууда.  
Кыргыз Республикасында азыркы убакытта 5 шаардык ЖОЖ өздөрүнүн
окуу пландарына бүтүрүү курстарынын студенттери үчүн жарандык-укуктук
адистиктин сабагы катары «Коммерциялык эмес укук» предметин киргизишти. 2005-жылдан баштап 2012-жылга чейин Кыргыз мамлекеттик юридикалык
академия, Кыргыз улуттук университети, Кыргызстан эл аралык университети, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы,
Борбордук Азиядагы Америка университети өңдүү алдыңкы университеттердин окуу пландарына «Коммерциялык эмес укук» расмий түрдө киргизилген.
Каралып жаткан курстун кеңири жайылганына карабастан, азыркы убакытта ЖОЖдор предметти окутууда окуу-методикалык камсыздоодо чоң муктаждыктарга кабылышууда. Курстун туруктуулугун камсыздоо жана жогоруда көрсөтүлгөн проблемаларды чечүү үчүн, ICNL, мугалимдерди атайын окутуудан жана окуу-методикалык материалды иштеп чыгууга көмөктөшүүдөн
тышкары, коммерциялык эмес укук боюнча окуу китебин иштеп чыгууну жана
аны жаңылоону демилгеледи. Окуу китебинин авторлору катары, ICNLдин
укуктук кенешчилери менен катар, Кыргызстандын алдыңкы адистери тартылды. Окуу китебинде теориялык, ошондой эле практикалык булактар, анын
ичинде ICNLдин изилдөө материалдары пайдаланылды. Окуу китебинин биринчи басылмасы ICNL финансылык, уюштуруучулук жана техникалык колдоосу астында, автордук жамаат тарабынан даярдалган жана 2006-жылы басылып чыгарылган.  
Бул басылма окуу китебинин экинчи жаңыланган басылмасы болуп саналат: ICNL эксперттери Азамат Талантбек уулу жана Аида Рустемова окуу
китебинин баптарын 2006-жылдан баштап 2012-жылдын августуна чейинки
мезгилде Кыргыз Республикасында кабыл алынган жаңы ченемдик-укуктук
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актыларга ылайык келтиришти.
Окуу китеби Кыргыз Республикасында «Коммерциялык эмес укук»
курсун үйрөнүүнү, окутууну кыйла жеңилдетет жана коммерциялык эмес
сектордо иштөө үчүн жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого шарт
түзөт деп үмүттөнөбүз.
Урматтоо менен,
Наталья Боржелли,
Евразия өлкөлөрү боюнча ICNLдин Вице-президенти
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Жалпы бөлүм
1-бап. «Коммерциялык эмес уюмдар» түшүнүгү, ролу жана
алардын түрлөрү. Коммерциялык эмес укук предмети
§ 1. «Коммерциялык эмес уюм» түшүнүгүнүн башка окшош
түшүнүктөр менен салыштырмасы
Дүйнөлүк тажрыйбада «коммерциялык эмес уюм» (КЭУ) түшүнүгүнө
окшош көптөгөн түшүнүктөр колдонулат: киреше табууга багытталбаган
уюмдар, коомдук уюмдар, жарандык уюмдар, жарандык коомдун уюмдары,
ыктыярдуу уюмдар, өкмөттүк эмес уюмдар, кайрымдуулук уюмдары,
жамааттык уюмдар, үчүнчү сектордун уюмдары  жана башкалар.
Түшүнүктөрдүн ар түрдүүлүгү алардын чыныгы турмушта колдонулуп
жаткан учурлардагы лингвистикалык чагылуулары болуп саналат. Жогоруда
келтирилген түшүнүктөрдүн маанисинде жашоо чындыктары менен түздөнтүз байланыштуу болгон түрдүү компоненттер жашыруун камтылган. Мындай
компоненттерге төмөндөгүлөр кирет:
• коомдук компонент (коомдук уюмдар) – бул уюмдар аркылуу жарандар
коомдук иштерге аралаша алышат;
• жарандык компонент (жарандык уюмдар же жарандык коомдун уюмдары)
– жарандык коомдун ичинде гана иш жүргүзгөн уюмдар;
• экономикалык компонент (КЭУлар же киреше табууга багытталбаган
уюмдар) – өзүнүн менчигине ээ жана (негизги коммерциялык эмес
ишмердүүлүктөн тышкары) ишкердик ишмердүүлүктү жүргүзүүгө
укуктуу, бирок табылган кирешени өзүнүн түзүлүү максаттарына жетүү
үчүн пайдаланган уюмдар;
• саясий компонент (өкмөттүк эмес уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар,
үчүнчү сектордун уюмдары) – мамлекеттен көз карандысыз, ошондой эле
коммерциялык секторго кирбеген уюмдар;
• модалдык компонент (ыктыярдуу уюмдар жана коомдук уюмдар) – эркин
жана ыктыярдуу негизде жарандар тарабынан түзүлгөн уюмдар.
Тигил же бул түшүнүктү пайдалануу, биринчи кезекте, жашоодогу
реалдуу кырдаалга көз каранды. Мисалы, эгерде модалдык факторду баса
белгилөө зарыл болсо, анда «ыктыярдуу уюм» түшүнүгү колдонулат, ал
эми эгерде экономикалык факторду баса белгилөө зарыл болсо, анда КЭУ
түшүнүгү колдонулат.
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Кыргыз Республикасынын 1996-жылдын 8-майындагы № 15 Мыйзамы
менен кабыл алынган Жарандык кодексин кабыл алган учурдан баштап
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында КЭУ түшүнүгү кеңири колдонулуп
келет. Бул түшүнүк укуктук болуп саналат, анткени анын аныктамасы Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында, Кыргыз Республикасынын 1996-жылдын
8-майындагы № 15 Мыйзамы менен кабыл алынган Жарандык кодексинде
(Жарандык кодекс), Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 15-октябрындагы
№ 111 «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Мыйзамында (КЭУ жөнүндө
мыйзам) берилген. Кийинки параграфта бул түшүнүктүн мазмуну кеңири
ачылат.
«Өкмөттүк эмес уюмдар» түшүнүгүнүн айырмалуу белгилери
Көптөгөн өлкөлөрдө (анын ичинде Кыргызстанда) башка
түшүнүктөрдүн ичинде КЭУ түшүнүгүнө окшош «өкмөттүк эмес уюм» же
аны калк арасында кыскача атагандай – орус тилинде НПО, кыргыз тилинде
ӨЭУ түшүнүгү көп колдонулат. Бул түшүнүккө Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында аныктама берилген эмес, ушуга байланыштуу бул түшүнүк
укуктук болуп саналбайт. Муну менен катар, дүйнөлүк тажрыйбада бул өңдүү
уюмду аныктоо үчүн чен өлчөмдөр бар. Салт болгондой, ӨЭУ чөйрөсү саясий
партиялардан, кесиптик кошуундардан, диний уюмдардан тышкары, коомго
пайдалуу КЭУларды камтыйт. Кийинки параграфта «коомго пайдалуу уюм»
түшүнүгүнүн мазмуну кеңири ачылат. Джонс Хопкинс университетинде
жүргүзүлгөн изилдөөнүн алкагында, «Өкмөттүк эмес уюм» түшүнүгүн
аныктоо үчүн беш негизги критерийлер сунушталган.
1) Институционалдуулук. Уюм формалдуу түрдө юридикалык тарап катары
каттоодон өтүшү керек, анын ички уюштуруучулук түзүмү (структурасы),
коомго пайдалуу максаттары жана ишмердүүлүгүнүн чектери болуусу
керек.
2) Мамлекеттен көз карандысыздык. Уюм мамлекеттик органдардын
тутумунун бир бөлүгү болбоосу керек, улуттук жана жергиликтүү
деңгээлдерде бийлик ыйгарым укуктарына ээ болбоосу керек. Уюм өзүнөзү башкаруу түзүмү боюнча башкаруунун жекече формасында түзүлгөн
уюмдардын катарына кирүүсү керек. Бирок мындай уюмдар мамлекеттен
субсидия же башка жардам ала албайт, ал эми мамлекеттик органдардын
өкүлдөрү анын башкаруу органдарынын курамында боло албайт дегенди
түшүндүрбөйт.   
3) Өз алдынча башкаруу. Уюм өзүн-өзү башкаруу органдарына ээ болуп,
өзүнүн ишмердүүлүгүнүн үстүнөн ички көзөмөлдүн курулган тутумуна
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ээ болуусу керек, бул чечим кабыл алуу боюнча ички эрежелердин
жана процедуралардын болуу зарылчылыгын жаратат. Бул мындай
уюмдарга автономдуулукту пайдалануу жана  мамлекеттик түзүмдөрдүн
көзөмөлүндө болбоого шарт түзөт.
4) Кирешени бөлүштүрбөө. Уюм өзүнүн ишмердүүлүк аракеттери менен
табылган кирешени анын негиздөөчүлөрү, мүчөлөрү же башкаруу
органдарынын мүчөлөрү ортосунда бөлүштүрүүгө укугу жок болуусу
керек. Уюм ишкердик ишмердүүлүктөн, донорлордун салымынан жана
башка мыйзамдуу булактардан киреше алууга укуктуу болуусу керек, бирок
алынган киреше аны түзүү максаттарына жетүү үчүн пайдаланылышы
керек.
5) Ыктыярдуулук. Ыктыярдуулук уюмдун ыктыярдуу түрдө түзүлүүсүн,
анын иш-аракеттерине жарандардын ыктыярдуу түрдө катышуусун, жана
ага жарандар жана юридикалык жактар ыктыярдуу түрдө кайыр-садага
түрдө берген каражаттарды пайдалануусун билдирет.
Ошентип, ӨЭУ катары коомго пайдалуу, жогоруда көрсөтүлгөн
критерийлерге ээ болгон, бирок ошол эле учурда мамлекеттик (мамлекеттик
КЭУ), саясый партия, кесиптик кошуун же диний уюм болуп саналбаган
КЭУлар таанылат.
§ 2. «Коммерциялык эмес уюм» түшүнүгү
КЭУ жөнүндө мыйзамында «коммерциялык эмес уюмдар» түшүнүгүнө
аныктама берилген.
КЭУ – бул киреше алуу ишмердүүлүктү негизги максат кылып
койбогон, ал эми алынган кирешени мүчөлөрүнүн, негиздөөчүлөрүнүн
жана жумушчуларынын ортосунда бөлүштүрбөгөн, руханий же башка
материалдык эмес керектөөлөрүн жүзөгө ашыруу үчүн, өзүнүн мүчөлөрүнүн
кызыкчылыктарынын же (жана) жалпы коомдун кызыкчылыктарынын
жалпылыгы негизинде жеке жана (же) юридикалык жактар тарабынан
түзүлгөн ыктыярдуу, өзүн-өзү башкаруучу уюм.  
Жогоруда көрсөтүлгөн аныктамадан улам КЭУлардын төмөндөгү
негизги белгилерин бөлүүгө болот:
1) КЭУ – бул ыктыярдуу уюм;
2) КЭУ – бул өзүн-өзү башкаруучу уюм;
3) КЭУ – бул:
коомго пайдалуу ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн түзүлгөн уюм
(коомго пайдалуу уюм); же
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− уюмдун мүчөлөрү тарабынан өз ара материалдык эмес пайданы
табууга багытталган ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн түзүлгөн
уюм (мүчөлөрдүн пайдасына түзүлгөн уюм);
4) КЭУ –  бул киреше алуу ишмердүүлүктү негизги максат кылып койбогон, ал эми алынган кирешени мүчөлөрүнүн, негиздөөчүлөрүнүн
жана жумушчуларынын ортосунда бөлүштүрбөгөн уюм.
Коомго пайдалуу коммерциялык эмес уюмдар
Мамлекеттик органдар (кайсыл мамлекет болбосун) финансылык,
адамдык, уюштуруучулук же башка ресурстардын тартыштыгына
байланыштуу, коомдогу бардык проблемаларды (социалдык, экологиялык,
маданий, билим берүү ж.б.) өз убагында аныктоого жана аларды чечүүгө
жөндөмсүз. Ушуга байланыштуу жарандар мамлекеттик органдар тарабынан
чечилбеген тигил же бул проблеманы көрүп туруп аларга кош көңүл карай
албай турган учурлар пайда болот. Алар өздөрүнүн пикирлештери менен
биригип (ал эми кээ бир учурларда жалгыз), КЭУларды түзүп, ыктыярдуу
түрдө, өзүнүн демилгеси менен ушул проблеманы чечүү үчүн аракеттене
башташат (мисалы, ата-энесинен кароосуз калган балдарга жардам берип,
жаратылышты коргоп, калк арасында билимдерди жайылтып ж.б.). Албетте,
мындай КЭУлар коомго пайдалуу деп эсептелишет.  
Кээ бир учурларда жарандар КЭУну коомдогу кандайдыр бир
проблемаларды чечүү үчүн эмес, бирок коомдун же анын бир бөлүгүнүн
өзгөчө муктаждыктарын канааттандыруу үчүн түзүшөт. Мисалы, бир жаран
таланттуу жаштарды жаңы окутуу методикаларды колдонгон, акысыз
окутууну караган жаңы коммерциялык эмес университетти   ачуу (башкача
айтканда мекеме формасында КЭУну түзүү) үчүн жеке каражаттарын бөлүүсү
мүмкүн. Башка мисал, жарандар япон поэзиясын элге жеткирүү жана анын
сүйүүчүлөр чөйрөсүн кеңейтүү үчүн «Япон поэзиясын сүйүүчүлөрү коому»
коомдук бирикмесин түзүшөт. Эгерде мындай коомдук бирикмеге бардык
каалоочулар кошула алса жана ал өзүнүн мүчөлөрү үчүн гана эмес, япон
поэзиясына кызыккан бардык жарандар үчүн иш-чараларды өткөрсө, анда
мындай коомдук бирикме (КЭУ) коомго пайдалуу деп эсептелинет.  
Коомго пайдалуу КЭУлардын коомдогу ролун түшүнгөн өлкөлөрдө
бийлик аларды түзүүгө жана алардын өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүсү үчүн
жагымдуу шарттарды түзөт. Бул өлкөлөрдүн жетекчилери коомго пайдалуу
КЭУларга өздөрүнүн жардамчыларына, өнөктөштөрүнө мамиле кылгандай
мамиле кылат, алар менен тыгыз кызматташтык мамилелерди түзөт жана
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аларга ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Мындай өлкөлөрдө коомго пайдалуу
КЭУлар түрдүү салыктык жеңилдиктерге ээ болушат:
− алардын айрым кирешелери салык салуудан бошотулат (мүчөлүк
төгүмдөр, гранттар, кайрымдуулук төгүмдөр, кайыр-садагалар);
− алардын пайдасына кайрымдуулук төгүмдөрдү жана кайырсадагаларды берген жарандарга жана юридикалык жактарга
салыктык жеңилдиктер берилет.
Кыргызстанда коомго пайдалуу КЭУлар төмөндөгү формада түзүлүүсү
мүмкүн:
• коомдук бирикме;
• фонд;
• жекече мекеме;
• юридикалык жактардын бирикмелери (ассоциациялар);
• жамааттар (жамааттык уюмдар).
Өз ара пайдалуу КЭУлар
Ошол эле убакытта коомго пайдалуу ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн
эмес, уюмдун мүчөлөрүнү өз ара материалдык эмес пайдаларды алуусуна
багытталган ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн түзүлгөн КЭУлар болот.
Мисалы, турак жай ээлеринин шериктештиги (кондоминиумдар) жана
турак жай-эксплуатациялык кооперативдер көп батирлүү үйдү (же үйлөрдү)
биргелешип башкаруу үчүн жашоочулар тарабынан түзүлөт. Бул КЭУлар
көз карандысыз, өзүн-өзү башкарган уюм катары түзүлөт. Ошол эле учурда
ушул өңдүү уюмдарды түзүп, көп батирлүү үйлөрдүн жашоочулары үйдү
жана анын инженердик коммуникацияларын тийиштүү абалда кармап туруу
үчүн өздөрүнө толук жоопкерчиликти алышат. Бул уюмдар аркылуу үйлөрдүн
жашоочулары (батир ээлери):  
1) айрым коммуналдык кызматтар үчүн төлөмдөрдү жүргүзөт
(жылуулук, ысык жана муздак суу, таштандыны чыгаруу, жалпы
пайдалануудагы ордундарды жарыктандыруу ж.б.);
2) зарыл болгондо, үйдүн чатырын, жылуулук тутумун жана башка
коммуникацияларды оңдоого каражат чогултушат жана оңдоо
иштерин аткаруу тартиби жөнүндө чечим кабыл алышат.
Суу пайдалануучулар ассоциациялары фермерлер тарабынан
сугат сууну акыйкат бөлүштүрүүнү уюштуруу жана зарыл инженердик
курулмаларды оң абалында кармап туруу үчүн түзүлөт.
Кыргызстанда өз ара пайдалуу КЭУларга төмөндөгү уюмдар кирет:
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Турак жай ээлеринин шериктештиги (кондоминиумдар);
Коммерциялык эмес кооперативдер (турак жай-эксплуатациялык,
дачалык, гараждык ж.б.);
• Кредит бирлиги;
• Кесиптик кошуундар;
• Жумуш берүүчүлөр бирикмеси;
• Суу пайдалануучулар ассоциациясы;
• Юридикалык жактардын айрым бирикмелери (ассоциациялар)
(өзүнүн мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо үчүн гана
түзүлгөндөр);
• Айрым кооомдук бирикмелер (мисалы, филателисттер коому,
автосүйүүчүлөр бирлиги ж.б.).
Көптөгөн өлкөлөрдө өз ара пайдалуу КЭУлар эмне үчүн түзүлө
турганды жөнүндө жана алардын ишмердүүлүгү кандай принциптердин
негизинде тескелиши жөнүндө түшүнүк бар:
1) өз ара пайдалуу КЭУлар жарандарга жана уюмдарга керек (мисалы,
дачалардын сактыгын камсыздоо, жарандардын өздөрүнүн көп
батирлүү үйлөрүн башкаруусу үчүн, ж.б.);
2) өз ара пайдалуу КЭУларды түзүү аркылуу жарандар жана уюмдар
өздөрүнүн кээ бир социалдык проблемаларын чечишет, өздөрүнүн
жалпы кызыкчылыктарын коргошот;
3) өз ара пайдалуу КЭУларды түзүү жана алардын өз ишмердүүлүгүн
жүргүзүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү керек.
•
•

§ 3. Жарандык коом системасындагы коммерциялык эмес
уюмдардын ролу
Практика көрсөткөндөй1, мамлекеттик жана бизнес секторлор менен
тең жанаша иштеп жаткан күчтүү коммерциялык эмес сектор бар өлкөлөрдө,
бул сектор жөнүндө камкордукту мамлекет жана бизнес өзүнө алган болсо, бул
өлкөлөрдө жогорку деңгээлдеги экономикалык жана демократиялык өнүгүү
болот. Эмне үчүн коомго кирешесиз уюмдар керек? Эмне үчүн дүйнөнүн көп
өлкөлөрүндө алардын ишмердүүлүгү мамлекет, бизнес жана калк тарабынан
колдоого алынат? Эмне үчүн дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө КЭУга салыктар
салынбайт же алар өзгөчө жеңилдиктеги салык салууга ээ болушат? Эмне
үчүн дүйнөнүн көп өлкөлөрү мамлекеттик сектор, бизнес сектор менен тең
катар кирешесиз / КЭУлар секторун таанышат?
1

Көп учурда кирешесиз / коммерциялык эмес уюмдардын секторун мамлекеттик жана бизнес сектордон кийинки
үчүнчү сектор деп аташат.
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Коомдо КЭУ секторунун болуу жана өнүгүү зарылчылыгын шарттаган,
кеминде, бир нече экономикалык жана социалдык-саясий себептер бар2.
Коомдо КЭУ секторунун болуусун жана алардын ролун күчөтүүнү
шарттаган экономикалык себептер
КЭУнун натыйжалуулугу. КЭУлар мамлекеттик жана бизнес
түзүмдөргө караганда, кыйла натыйжалуу боло алышат, анткени алар өз кызматтарын сунуштоо менен, калктын муктаждыктарына тез жана натыйжалуу
аракеттерди жасашат. Бул кызматтар ошол эле сапаттык деңгээлде, бирок азыраак чыгымдар менен көрсөтүлүшү мүмкүн. Мисалы: кризистик кырдаалда
турган адамдарга медициналык жана психологиялык кызматтарды сунуштаган кризистик борборлор; калктын жашоо деӊгээлин   жогорулатуу максатында микрокредиттерди сунуштаган микрокредиттик банктык эмес КЭУлар;
жарандардын жана уюмдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо
боюнча кызматтарды сунуштаган укуктук жана укук коргоо борборлору;
ошондой эле кызматтардын көптөгөн башка түрлөрү.
Рынок экономикасын өнүктүрүүнү колдоо.  Өнүккөн КЭУ сектору
рынок экономикасын өнүктүрүүгө шарт түзөт, анткени рынок экономикасы
социалдык туруктуулук жана бардык мамлекеттик, жеке жана коомдук
институттарга карата ишеним бар жерде гана натыйжалуу өнүгөт. КЭУлар
коомдогу көптөгөн проблемаларды аныктайт, чечет жана муну менен өлкөдөгү
туруктуулукту сактоого олуттуу салым кошот.
Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасында КЭУ сектору олуттуу
орунду ээлейт. Мисалы, алсак, АКШда 1996-жылы КЭУлар 434 млрд АКШ
доллары суммасында ички дүң продуктунун (ИДП) 6,7%ын өндүргөн, жеке
сектордун менчик капиталынын 5%ына ээлик кылган (же 1,24 триллион АКШ
доллары)3.   Германияда 1993-жылы КЭУ сектору иштеткен каражаттары
ИДПнын 3,9%ын түзгөн (же 67,6 млн АКШ доллары). Швецияда 1992жылы КЭУ сектору ИДПнын 4%ын өндүргөн (же 7,7 млрд АКШ доллары),
Швейцарияда КЭУларды дүң кирешеси ИДПнын 2%ын түзгөн, ал эми
Канадада ИДПдагы КЭУ секторунун үлүшү 12%ды түзгөн4.

Леон И. Айриш. Коммерциялык эмес сектордун ролу жана багыты. «Жаңы демократиялардагы коммерциялык
эмес уюмдардын ишмердүүлүгүнүн ченемдик негиздери» жумушчу конференциядагы баяндама, 1995.
3
АКШ боюнча маалыматтар “Nonprofits and Government. Collaboration and Conflict,” китебиндеги C. Eugene Steuerle
and V. Hodgkinson, “Meeting Social Needs: Comparing the Resources of the Independent Sector and Government”
макаласынан алынган The Urban Press, WDC, 1998.
4
Канада, Швеция, Швейцария жана Германия боюнча маалыматтар “The New Civic Atlas. Profiles of Civil Society
in 60 Countries” алынган  CIVICUS, 1997.
2
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Калктын иш менен камсыз болуусун уюштуруудагы КЭУ секторунун
олуттуу ролун баса белгилей кетүү керек. Төмөндө 1-таблицада дүйнөнүн
18 өлкөсүндөгү КЭУ секторундагы жумуштуулук жөнүндө 1990 жана
1998-жылдардагы маалыматтар келтирилген.

1-таблица5. КЭУ секторундагы жумуштуулук
Өлкөлөр

1990-ж.
% м-н

Нидерланддар
Ирландия
Бельгия
Израиль
АКШ
Австралия
Улуу Британия
Франция
Германия
Испания
Австрия
Япония
Аргентина
Финляндия
Чех Республикасы
Перу
Бразилия
Венгрия

6, 9
4, 0
4, 2
3, 7
2, 5
0, 8

1998-ж.
% м-н
12, 4
11, 5
10, 5
9, 2
7, 8
7, 2
6, 2
4, 9
4, 5
4, 5
4, 5
3, 5
3, 2
3, 0
2, 8
2, 4
2, 2
1, 3

Коомдо КЭУ секторунун болуусун жана анын ролун күчөтүүнү шарттаган
социалдык-саясий себептер  
Сөз жана жыйындар эркиндигинин чынында бар экендиги.
Жарандардын конституциялык укуктары болуп саналган сөз жана жыйындар
эркиндиги   жарандардын КЭУга ыктыярдуу биригүүсүнө жана коомдогу
проблемаларга карата көз карандысыз көз караштарды билдирүүгө кепил
5

L.M. Salamon, “Government - Nonprofit Relations in International Perspective”, Nonprofits and Government. Collaboration
and Conflict, The Urban Institute Press, WDC, 1998; H.K. Anheier, ”Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit
Sector Cross-Nationally,” Voluntas, Vol. 9. No 3, 1998, and L. M. Salamon, “America’s Nonprofit Sector: A Primer,” 2nd Ed., The
Foundation Center, 1999.
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болот. КЭУлар тилектештик, катышуу жана бири бирине жардам берүү
жарандык сезимдерди өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт, жарандарды демилге
көтөрүп мамлекеттик проблемаларды чечүүгө катышуусуна шарт түзөт.
Плюрализм жана чыдамдуулук. Ар бир жаран же ар кандай
жарандардын топтору коомдук жана жеке кызыкчылыктарды көздөө укугуна
ээ болуусу керек. Бул төмөндөгүлөр болуусу мүмкүн: спорт жана музыка,
билим берүү жана майыптарга медициналык жардам көрсөтүү, эл аралык
мамилелерди өнүктүрүү, реалдуу фактыларды алуу үчүн көз карандысыз
изилдөөлөрдү жүргүзүү жана башкалар. Бул кызыкчылыктар өзүнүн табияты
боюнча ар түрдүү болгондуктан, ар кандай жаран жана уюмдар башка
жарандардын же уюмдардын кызыкчылыктарына чыдамдуу болушу керек.
Социалдык туруктуулукка жана мыйзамдардын аткарылышына
көмөктөшүү.  КЭУ –  бул коомдун кызыкчылыктарынын чагылышы. Мамлекет
адамдардын башка адамдарга жана коомго жардам берүүсүнө тыюу салбашы
керек. КЭУлар үчүн эң башкысы – коомдогу мыйзамдарды бузбастан, өзүнүн
ишмердүүлүгүн ачык жүргүзүүсү керек.
Демократияны өнүктүрүүнү колдоо. Күчтүү КЭУ сектору
демократияны өнүктүрүүнүн ийгилиги үчүн сөзсүз керек. КЭУ коомду
демократиялаштыруунун чечүүчү факторлорунун бири болуп саналат. Алар
коом үчүн зарыл, анткени алар аркылуу жарандар жарандык жана социалдык
жашоого тартылышат жана мындай жол менен демократияны өнүктүрүүгө
өзүнүн салымын кошушат. КЭУлар жарандар өздөрүнүн кызыкчылыктарын
жылдыруу, топтук же жеке укуктарын коргоо, тигил же бул жүрүм-турум
линиясын же тандалган курсту колдоо үчүн бириккенге негизги механизм
болуп саналат. КЭУлар аркылуу жарандар көптөгөн орчундуу проблемаларды
чечүү үчүн аларга башкаруу органдарынын көңүлүн бура алышат. КЭУлар бул
проблемаларга карата талдоо жүргүзүшөт, аларды чечүүнүн альтернативалуу,
салттуу эмес, кыйла сарамжалдуу механизмдерин сунушташат. КЭУлар
мониторинг жүргүзүүгө  жана мыйзамдарды аткарууга көмөктөшөт.
Социалдык жана коомдук кызматтарды башка сапаттык негизде
көрсөтүү. КЭУлар аркылуу социалдык жана коомдук кызматтарды көрсөтүү
көп учурларда бизнес түзүмдөргө караганда кыйла арзан, ал эми кызматтардын
өзү мамлекеттик жана бизнес түзүмдөр көрсөткөнгө караганда, кыйла ар түрдүү
болот. Мисалы, мамлекеттик эмес музейлер, окуу жайлары, денсоолукту
коргоо борборлору, кредиттик фонддор жана башка КЭУлар аркылуу кызмат
көрсөтүү. Ошондой эле, белгилей кетсек, жеке бизнес түзүмдөрдүн максаты
анын негиздөөчүлөрү тарабынан киреше алуу болуп саналат, ал эми КЭУлар
адамдарга пайда алып келүүгө багытталган.
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КЭУнун  коомдогу ролун күчөтүүгө шарт түзгөн
анын ички сапаттары
Проблемаларды тез аныктоо. КЭУлар коомдогу жаңы проблемаларды
тез аныктайт, аларга коомчулуктун көңүлүн бурат.
Ийкемдүүлүк. КЭУлар өнүгүү жолунда пайда болуучу жаңы
жагдайларды жана муктаждыктарды тез жөнгө салууга жөндөмдүү жана
стандарттуу эмес чечимдерди сунушташат.
Салыштырмалуу көз карандысыздык. КЭУлар мамлекет жана
бизнес таптакыр көңүл бурбаган муктаждыктарга тез жооп берүүгө
жөндөмдүү. КЭУлар өзүнүн ишмердүүлүк багытын тандоодо эркин.
Жеткиликтүүлүк жана ийкемдүүлүк. КЭУлар байланыш үчүн
ачык, алар коом тарабынан көңүлгө алынбаган жамааттар жана топтор менен
тыгыз байланышта. Мүчө болуу жана маалыматтар мындай КЭУда бардык
каалоочулар үчүн ачык.
Ортомчулук. КЭУлар түрдүү социалдык топторду байланыштыра алат,
коомду өнүктүрүүнү кармап жаткан социалдык, кесиптик, бюрократиялык
тоскоолдуктарды төмөндөтүү менен, түрдүү саясий агымдардын ортосунда
көпүрө катары кызмат кылат.  
Көзөмөл. КЭУлар мамлекеттик саясатты акыйкат жана натыйжалуу
аткарылуусуна байкоо жүргүзөт.
Лидерликти өнүктүрүү. КЭУлар жаңы муундун лидерлеринин
калыптануусуна шарт түзөт, анткени аларга өзүнүн лидерлик сапаттарын
көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүгүн берет.
Өкүлчүлүк кепилдиги. КЭУлар орчундуу проблемаларга карата
альтернативалуу көз караштарды берүүнү камсыздайт жана бул көз
караштарды бийликке жана коомчулукка жеткирүүгө көмөк көрсөтөт.
Катышууну өбөлгөлөө. КЭУлар коомду өнүктүрүүгө калктын
түрдүү катмарларынын жигердүү катышуусун камсыздайт жана муну
менен проблемаларды талкуулоодо жана чечимдерди кабыл алууда тиги же
бул топторду же ар кандай көз караштарды жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүн
төмөндөтөт.
Ресурстарды мобилизациялоо. КЭУлар өнүктүрүү проблемаларын
чечүү үчүн адамдык жана финансылык ресурстарды мобилизациялайт.  
Ошентип, коомдо КЭУлар болуусу – бул энтузиасттардын кандайдыр
бир тобунун өзбилемдиги эмес. Бул коом мамлекетте чыныгы демократия
куруп жаткандыгынын далили, мамлекеттик башкаруу тутумун борбордон
алыстатуусунун күбөсү, жогорку адамзаттык сапаттарды көрсөтүлүүсүнүн
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күбөсү – бул жардамга муктаж адамга, калктын бир тобуна же жалпы
коомго жардам көрсөтүү. Демократиялык өзгөрүштөр жарандарга коомдун
социалдык жашоосуна гана эмес, өлкөнүн, ошондой эле бүтүндөй дүйнөнүн
саясий, экономикалык жана маданий жашоосуна аралашуу мүмкүнчүлүгүн
берет.
Күчтүү мамлекеттик эмес коммерциялык эмес сектор демократияны
өнүктүрүү ийгилиги үчүн милдеттүү түрдө керек. КЭУлар коом үчүн зарыл,
анткени алар аркылуу жарандар жарандык жана социалдык жашоого
тартылат, жана ошону менен демократиянын өнүгүүсүнө өз салымын
кошушат. КЭУлар жарандар өздөрүнүн жалпы кызыкчылыктарын жылдыруу,
топтук же жеке укуктарды коргоо, тиги же бул жүрүм-турум линиясын же
тандалган курсту колдоо үчүн бириккенге, негизги механизм болуп саналат.
КЭУлар аркылуу жарандар көптөгөн орчундуу проблемаларды чечүүгө
аларга башкаруу органдарынын көңүлүн бура алышат. КЭУлар көптөгөн
орчундуу проблемаларга талдоо жүргүзөт, бул проблемаларды чечүү үчүн
альтернативалуу механизмдерин сунушташат.
§ 4. КЭУлардын уюштуруу-укуктук формалары
Кыргыз Республикасында уюштуруу-укуктук формалары Жарандык
кодексте жана мыйзамдарда каралган КЭУларды гана түзүүгө болот.
2012-жылдын 1-августуна карата Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында төмөндөгү КЭУнун уюштуруу-укуктук формалары
бекитилген:
1) Коомдук бирикме;
2) Фонд;
3) Мекеме;
4) Юридикалык жактардын бирикмеси (ассоциация);
5) Кооператив (коммерциялык эмес);
6) Турак жай ээлеринин шериктештиги (кондоминиум);
7) Суу пайдалануучулар ассоциациясы;
8) Жамаат (жамааттык уюм);
9) Фонд биржасы;
10) Кредит бирлиги;
11) Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларынын өз
алдынча жөнгө салынуучу уюму;
12) Мамлекеттик эмес пенсиялык фонд;
13) Кесиптик кошуун;
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14) Жумуш берүүчүлөр бирикмеси;
15) Саясий партия;
16) Диний уюм.
КЭУнун уюштуруу-укуктук формасын тандоо түздөн-түз КЭУ кандай
максаттарга жетүү үчүн түзүлүп жаткандыгынан жана бул максаттарга кандай
ыкмалар менен жетейин деп тургандыгына көз каранды болот.
Коомдук бирикме – бул руханий жана башка материалдык эмес
керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн кызыкчылыктарынын жалпылыгынын
негизинде бириккен жарандардын ыктыярдуу бирикмеси. Коомдук бирикме
– бул мүчөлүк уюм. Башкаруунун жогорку органы болуп мүчөлөрдүн жалпы
жыйыны саналат. Коомдук бирикменин мүчөлөрүнүн жалпы жыйыны аткаруу
органын (башкармалыкты, дирекцияны ж.б.) түзөт. Коомдук бирикменин
өзгөчөлөгү аны түзүү максаттары негизинен бул уюмдун мүчөлөрүнүн
жигердүү ишмердүүлүгү аркылуу жетишиле тургандыгы болуп саналат.
Коомдук бирикмелердин ишмердүүлүк чөйрөлөрү өтө кеңири: бул курчап
турган чөйрөнү коргоо, майыптарды социалдык колдоо, билим берүүнү
өнүктүрүү, аймактык маселелерди чечүү (жамааттык уюмдар), маданиятты,
искусствону өнүктүрүү ж.б. болуусу мүмкүн.
Фонд – бул ыктыярдуу мүлктүк төгүмдөрдүн негизинде жеке жана (же)
юридикалык жактар тарабынан түзүлгөн жана социалдык, кайрымдуулук,
маданий, билим берүү же башка коомго пайдалуу максаттарды көздөгөн,
мүчөлүккө ээ эмес уюм. Фонд ошондой эле мурастоо негизинде түзүлүүсү
да мүмкүн. Фонддун коомдук бирикмелерге салыштырмалуу өзгөчөлүгү ал
мүчөлүккө ээ болбогондугунда камтылган, аны түзүүнүн негизи негиздөөчүлөр
фондго белгилүү максаттарга пайдалануу үчүн берген, ыктыярдуу мүлктүк
(анын ичинде акчалай) төгүмдөр болуп саналат.
Мекеме – бул башкаруучулук, социалдык-маданий, билим берүүчүлүк
жана коммерциялык эмес мүнөздөгү башка функцияларды жүргүзүү үчүн
менчик ээси тарабынан түзүлгөн жана бул менчик ээси тарабынан толук
же жарым-жартылай каржыланган уюм. Мекеме оорукана, клиника, балдар
бакчалары, мектептер, университеттер, музейлер ж.б. өңдүү уюмдар үчүн
кыйла ылайыктуу уюштуруу-укуктук форма болуусу мүмкүн (эгерде бул
уюмдар КЭУ катары түзүлсө61).
6

Эскертүү: ооруканаларды, клиникаларды, балдар бакчаларын, мектептерди, университеттерди коммерциялык
уюмдар формасында да түзүүгө болот (АК, ЖЧК ж.б.).
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Юридикалык жактардын бирикмеси (ассоциация) – бул
мүчө-уюмдардын ишмердүүлүгүн координациялоо, ошондой эле жалпы
кызыкчылыктарды көрсөтүү жана коргоо максаттарында түзүлгөн уюм.
Турак жай ээлеринин шериктештиги (кондоминиумдар) жана
Турай жай-эксплуатациялык кооперативдер жашоочулар тарабынан көп
батирлүү үйдү (же үйлөрдү) биргелешип башкаруу үчүн түзүлөт.
Дача жана гараж кооперативдери дача жана гараж ээлери
тарабынан дачаларды жана гараждарды коргоону уюштуруу, алардын жалпы
кызыкчылыктарын коргоо үчүн түзүлөт.
Суу пайдалануучулар ассоциациясы фермерлер тарабынан
сугат сууну акыйкат бөлүштүрүүнү уюштуруу жана зарыл инженердик
курулмаларды тийиштүү абалда кармап туруу үчүн түзүлөт.
Кесиптик кошуундар жана жумуш берүүчүлөр бирикмеси өзүнүн
мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо үчүн түзүлөт.
Ар бир КЭУ уюштуруу-укуктук формасы өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө
ээ. Бул өзгөчөлүктөр жөнүндө билүү үчүн, жогоруда көрсөтүлгөн КЭУнун
уюштуруу-укуктук формалары жөнүндө тийиштүү мыйзамдарды билүү
зарыл.
Айрым КЭУларды уюштуруу-укуктук формаларынын өзгөчөлүктөрү
жөнүндө Кыргыз Республикасынын төмөндөгү ченемдик укуктук актыларынан
билүүгө болот:
1) Кыргыз Республикасынын 1996-жылдын 8-майындагы №15  
Мыйзамы менен кабыл алынган Жарандык кодекси;
2) Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 15-октябрындагы №111
«Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 28-октябрындагы №77
«Турак жай ээлеринин шериктештиги жөнүндө»   Мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 15-мартындагы №38 «Суу
пайдалануучулардын бирикмелери (ассоциациялары) жөнүндө»
Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 11-июнундагы №70
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«Кооперативдер жөнүндө» Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 21-февралындагы №36
«Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө» Мыйзамы;
7) Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 28-октябрындагы №117
«Кредит бирликтери жөнүндө» Мыйзамы;
8) Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 22-майындагы №66
«Жумуш берүүчүлөр бирикмелери жөнүндө» Мыйзамы;
9) Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 21-июлундагы № 95
«Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» Мыйзамы (фонд биржалары
жөнүндө укуктук нормаларды камтыйт);
10) Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 16-октябрындагы №130
«Кесиптик кошуундар жөнүндө» Мыйзамы;
11) Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 31-декабрындагы
№282 «Дин тутуунун эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө»
Мыйзамы;
12) Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 12-июнундагы №50
«Саясий партиялар жөнүндө» Мыйзамы.
§ 5. Коммерциялык эмес уюмдарды жиктөө
КЭУлар түрдүү критерийлер боюнча жиктелет.
I. Мүчөлөрүнүн болуусу же жоктугуна жараша КЭУлар төмөнкү
топторго бөлүнөт:
1) мүчөлүгү бар;
2) мүчөлүгү жок уюмдар.
Мүчөлүгү жок КЭУга фонддор жана мекемелер кирет, калган бардык
КЭУлар мүчөлүк уюмдар болуп саналат.
II. Менчик формасы боюнча КЭУлар төмөнкү топторго бөлүнөт:
1) мамлекеттик;
2) мамлекеттик эмес уюмдар.
кирет:

7

Азыркы убакта мамлекеттик КЭУга төмөндөгү мамлекеттик мекемелер
1) социалдык
объекттер:
балдар
бакчалары,
мектептер,
72
университеттер, поликлиникалар, ооруканалар ж.б. ;
2) мамлекеттик
органдар:
парламент,
президент,
өкмөт,
министрликтер жана ведомстволор жана алардын аймактык

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, балдар бакчалары, мектептер, университеттер, поликлиникалар, ооруканалар жана башка ушул өңдүү уюмдар жеке мекеме катары же коммерциялык уюм катары түзүлүшү
мүмкүн.
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түзүмдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;
3) мамлекет - Кыргыз Республикасы;
4) «мамлекеттик фонддор».
Айрым мамлекеттик уюмдар өзүнүн аталышында «фонд» деген сөздү
камтыйт, мисалы, Социалдык фонд, Экономиканы өнүктүрүү фонду жана
башкалар. Бирок аларды салттуу фонддорго кошууга болбойт. Анткени,
Жарандык кодекстин 162-беренесине ылайык «фонд ыктыярдуу мамлекеттик
эмес мүлктүк төгүмдөрдүн негизинде түзүлөт». Жогоруда көрсөтүлгөн
мамлекеттик уюмдар өзүнүн уюштуруу-укуктук формасы боюнча мекеме
болуп саналышат (менчик ээси мамлекет болуп саналат), ал эми “фонд” деген
сөз бул учурда бул уюмдардын аталышын түшүндүрүү үчүн гана колдонулган.
III. Уюмдун ишмердүүлүгүнөн пайда алуучу адамдардын тобуна жараша
КЭУлар төмөнкү топторго бөлүнөт:
1) коомго пайдалуу КЭУ;
2) өз ара пайдалуу КЭУлар.
КЭУлардын бул түрлөрү жөнүндө ушул бөлүмдүн § 2 берилген.
КЭУларды мындай бөлүү негизинен салык режимин аныктоо
максаттарында колдонулат. КЭУлардын эки түрү үчүн жагымдуу салык режими
бекитилет, бирок коомго пайдалуу КЭУлар өзгөчө салык жеңилдиктерин
кошумча пайдаланат. Мисалы, алардын пайдасына кайрымдуулук төгүмдөрүн
жүргүзгөн жарандарды жана юридикалык жактарды колдоо каралган.
Түзүү максаттары боюнча КЭУлар төмөнкү топторго бөлүнөт:
кайрымдуулук; экологиялык; медициналык; билим берүү; спорттук жана
башка уюмдар. Ошондой эле КЭУларды алардын уюштуруу-укуктук
формасы боюнча да жиктөөгө болот  (§ 4 караңыз).
§ 6. Коммерциялык эмес укуктун предмети
Белгилүү болгондой, Жарандык кодекске ылайык укук субъекттери
эки чоң топко бөлүнөт:
1) физикалык же жеке жактар (жарандар, чет өлкөлүк жарандар жана
жарандыгы жок адамдар);
2) юридикалык жактар (коммерциялык уюмдар, КЭУлар жана мамлекет
(жалпысынан мамлекет, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдары)).
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Коммерциялык уюмдар сыяктуу эле коммерциялык эмес уюмдар
юридикалык жактардын өзгөчө тобун түшүндүрөт (№1 схеманы караңыз).
Жарандык кодексте юридикалык жактар жөнүндө фундаменталдык,
базалык ченемдер бекитилген. Жарандык кодекстин ченемдерин өнүктүрүү
үчүн ондогон мыйзамдар жана мыйзам алдындагы актылар кабыл алынган,
анда юридикалык жактардын айрым уюштуруу-укуктук формаларын, анын
ичинде коммерциялык жана КЭУларды түзүүгө жана ишмердүүлүгүнө
тиешелүү мамилелер кеңири жөнгө салынат.
Көптөгөн университеттердин окуу пландарында «Чарба укугу» же
«Ишкердик укук» деген атайын сабак каралат, анын алкагында коммерциялык
уюмдун ишмердүүлүгү менен байланыштуунун баары дыкат үйрөтүлөт.
«Коммерциялык эмес укук» «Ишкердик укукка» окшош сабак болуп
саналат, анын алкагында КЭУлар менен байланыштуунун баары үйрөтүлөт.
Ушуга байланыштуу, айрым адистер бул сабакты башкача «КЭУлардын
ишмердүүлүгүн укуктук жөнгө салуу» деп атоо зарыл деп эсептешет.
«Коммерциялык эмес укук» сабагынын алкагында, «Жарандык
укук» сабагынын алкагында үйрөтүлбөй калган, КЭУлар жөнүндө Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларын ар тараптуу үйрөнүү каралат.
Бул сабак КЭУларды түзүү, айрым уюштуруу-укуктук формаларынын
өзгөчөлүктөрү, укуктук макамы, каржылоо (анын ичинде экономикалык
ишмердүүлүк), аларга салык салуу өзгөчөлүктөрү, ишмердүүлүгүн токтотуу
жөнүндө темаларды камтыйт.
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2-бап. Коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн
укуктук жөнгө салуу
§ 1. Коммерциялык эмес уюмдардын укуктук
макамынын тарыхый өнүгүүсү
КЭУлардын укуктук статусунун    өнүгүшү байыркы замандардан
башталган. С.С. Юрьев белгилегендей, «бардык кылымдарда адамдарды бир
гана экономикалык жактан эмес, «чарбалык эмес» негизде дагы бириктирген
социалдык топтор бар   болгон»1. Бирок, Кыргызстанда «аймагынын
социалдык-саясий жана экономикалык жактан артта калышы менен калкынын
жашоосунун өзүнө мүнөздүү үрп-адатынан улам, Россия империясында жалпы
коомдук-саясий абалдын жогорулашына байланыштуу азбы-көппү коомдук
катары уюшулган бирикмелер 20-кылымдын башында гана пайда болгон»2.
Бул учурда Кыргызстанда биринчи коомдук уюмдар түзүлө баштаган, «1917жылы Ош шаарында мусулман депутаттарынын Союзу ачылган, ал эми
Пишпекте Кыргыз коомдук комитети түзүлгөн» 3. 1917-жылы Ош уездинде
«Жумушчулар менен чайрикерлердин союзу», Пишпекте – «Жумушчулар
менен кол өнөрчүлөрдүн союзу», 1917-жылы майда «Букара» революциялыкдемократиялык жакырчылык союзу калыптанды4.
Кыргыз Республикасындагы коомдук өз демилгелүүлүк совет
бийлигинин жылдарында гана   тиешелүү өнүгүп уюштурулду деп айтса
болот.   Коммунисттик партия коомдук уюмдарды «жалпы элге болгон   өз
таасирин бекемдөө, ошол эле партиянын жетекчилиги жана көзөмөлү
алдында   аларды коомдук ишмердүүлүккө тартуу катары» караган5. Башка
союз республикаларындай эле, коомдук уюмдарды түзүү укугу Кыргыз
ССРинин Конституциясында бекитилген. Анда, «коммунисттик курулуштун
максаттарына ылайык Кыргыз ССРинин жарандары, алардын көп кырдуу
кызыкчылыктарын канааттандыруучу, саясий активдүүлүгүнүн жана өз
демилгелүүлүгүнүн өнүгүшүнө өбөлгө түзүүчү коомдук уюмдарга биригүүгө
укугу бар.   Коомдук уюмдарга алардын уставдык милдеттери ийгиликтүү
аткарылышы үчүн керектүү шарт түзүлүшүнө кепилдик берилет» деп
айтылган6.    Конституция, коомдук уюмдар «мамлекеттик жана коомдук
Юрьев С.С. РФда  Коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн укуктук жөнгө салуу. М., 1998.
http://ngo.org.ru/ngoss/get/id13069.html
2
Чиналиев У. Кыргыз Республикасында жарандык коомду калыптандыруунун өзгөчөлүктөрү. - М., 2001. – 43-б.
3
Кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүнүн башында/ Ред.: Т.К. Койчуев, В.М. Плоских, Т.У. Усубалиев - Бишкек, 1996.   
95-б.
4
Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы/ Жооп. ред. Т.К. Койчуев, - Бишкек, 1998. -   160-161-б.
5
Чиналиев У. Кыргыз Республикасында жарандык коомду калыптандыруунун өзгөчөлүктөрү.   -  М., 2001. - 44-б.
6
Кыргыз ССРинин Конституциясы (Негизги мыйзам),  1978-ж. – Фрунзе: Кыргызстан, 1978. -   7, 45, 49-б.
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иштерди башкарууга, саясий, чарба жана маданий-социалдык маселелерди
чечүүгө катышат»7 деп аныктаган жана мамлекет тарабынан аларга, негизинен
тиешелүү материалдык шарт түзүүдө колдоо жана жардам көргөзүлөт деп
кепилдик берген8.
Ушул эле учурда, башка союз республикаларындай эле, совет
бийлигинин биринчи жылдарында Кыргызстанда бир катар партияларга,
профсоюз бирикмелерине тыюу салынат9.   Көптөгөн коомдук уюмдар
жабылган, анткени, алар бийликтин ою боюнча, «кыймылга келтирүүчү кур
(чоюн)» кызматын начар аткарышкан (эски большевиктер коому, мурдагы
саясий туткундар,  россиялык оозеки көркөм чыгармачылыктын сүйүүчүлөрү
жана башкалар).   Жарандардын укугунун жана эркиндигинин өнүгүүсүн,
анын ичинде биригүүгө болгон укуктун өнүгүшүн укуктун жалпы маанисинин
төмөндөтүлүшү токтотуп турган.   Укуктун мамлекет теориясы буржуазиялык
жана Совет мамлекетине ылайык келбеген катары каралган.   
СССРдин 1936 жана 1977-жылкы Конституциялары, союздардын
эркиндигин тааныганы менен, бирок коммунисттик партиядан башка саясий
партияларды түзүү жана алардын ишмердүүлүгүн жүргүзүү жөнүндө
эркиндиктерди өзүнө камтыган эмес.  
Республикада, жалпы СССРдей эле, коомдук уюмдар туурасында
мыйзамдар жок болгон, ага байланыштуу аларды түзүү, уюштуруу, ошондой
эле мындай уюмдардын укугу жана милдеттери туурасындагы маселелер
жөнгө салынган эмес. Коомдук уюмдарга тиешелүү маселелердин бардыгы
партия органдары тарабынан чечилген.   Алардын чечими же макулдугу
менен гана кайсыл бир коомдук бирикмени түзүү мүмкүн болгон. Коомдук
уюмдардын уставдары эч ким тарабынан катталган эмес, бирок, милдеттүү
түрдө партиялык органдар менен макулдашылган. Партиялык органдар
коомдук уюмдардын   жеке иштерине ар дайым кийлигишип турушкан.
Коомдук уюмдардын съездин, конференцияларын өткөрүү үчүн алдын ала
тиешелүү партия органдары менен макулдашылып турган, алардын бардык
басма сөз материалдары «Башкы адабий кеңештин»   уруксаты менен гана
басылып чыгышы мүмкүн болгон10. Бардык коомдук демилгелер алдын ала
макулдашылышы керек болгон. Коомдук уюмдардын ишмердүүлүгүн аныктай
турган дагы бир өзгөчөлүк, алардын тиешелүү бир мамлекеттик органга
байлануусу жана алар аны менен өз ишмердүүлүгүндөгү бардык маселелерди
макулдашып туруусу зарыл болгон.   
Ошол эле жерде.
Ошол эле жерде.
9
РСФСР ВЦИК жана СНК 1932-жылы 10-июлдагы токтомунда бекитилген ыктыярдуу союздар менен коомдор
туурасындагы жобо // РСФСР өкмөтүнүн мыйзамдаштыруу чогулушу. – 1932.- № 14.-   331-б.
10
Чиналиев У. Кыргыз Республикасында жарандык коомду калыптандыруунун өзгөчөлүктөрү. - М., 2001. 44-б
7
8
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Көп жылдар бою юридикалык илимде коомдук уюмдар, профсоюздардын укуктары, жаштар жана жаштардын уюмдары, керектөөчү  кооперативдер туурасында мыйзамдарды кабыл алуу керектиги туурасында сунуштар
айтылып келген11. Коомдук бирикмелер туурасында мыйзам актыларын кабыл алуу зарылдыгы туурасында бул уюмдардын жетекчилери бир нече ирет
айтып чыгышкан.  Бирок, бул сунуштар башкаруу-административдик система
тарабынан терс мамиле менен кабыл алынган.  
Коомдук уюмдарды  түзүү жана алардын ишмердүүлүгү туурасындагы
бардык маселелер мыйзамдарды аткаруу үчүн кабыл алынган актылар, ведомстволук буйруктар жана инструкциялар  менен чечилген.  Мисалы, «Билим»
Бүткүл Союздук коому СССР Министрлер Советинин  1947-жылы 22-апрелдеги токтомунун негизинде түзүлсө, ДОСААФ (Добровольная организация
содействия армии, авиации и флоту) СССР Министрлер Советинин   1951жылы 20-августундагы токтомунун негизинде түзүлгөн.   Эски большевиктердин бүткүл союздук коому Большевиктер Коммунистик Партияснын Борбордук Комитетинин 1935-жыл 25-майдагы токтому менен жоюлган.  Биригүүгө
болгон формалдык укукту ишке ашыруу тармагынын чыныгы кыймылга
келтирүүчү «укугу» мына ушул ведомстволук актылар болгон. Тоталитардык  режим биригүүгө болгон укукту ишке ашырууда чет элдик тажрыйбаны
изилдөөгө жана колдонууга мүмкүндүк берген эмес, ал бул тармакта эл аралык кызматташууга тоскоолдуктарды түзгөн. Коомдун бардык жашоосунун
бардык тарабын тоталдык мамлекеттештирүү коомдук уюмдарды да өзүнө
камтып алды.     Профсоюздар, комсомол, чыгармачыл союздар, ыктыярдуу
коомдор маңызы боюнча мамлекеттик курамдын кошумча бутактары болуп
калышты.   
Алардын пайда болушунун жана ишмердүүлүгүнүн негизги   шарты коммунисттик курулуш максатында партиялык жетекчиликтин алдында
иштөөгө милдеттенгендиги эле.   Коомдук бирикмелердин укуктук статусу
СССРдин СНК жана ЦИКтин 1930-жылдын  6-январындагы «Киреше табуу
максатын көздөбөгөн бүткүл союздук коомдор менен союздарды түзүү жана
жоюу тартиби туурасында» жана 1932-жылы 7-сентябрдагы «ССР союзунун
чегинде чет элдик жана эл аралык ыктыярдуу коомдордун жана союздардын
ишмердүүлүгүнүн тартиби туурасында» токтому, ошондой эле 1932-жылдын
10-июлундагы РСФСРдин ВЦИК жана СНКнын «Ыктыярдуу коомдор менен союздар туурасындагы Жобону бекитүү туурасында» токтомдору менен
аныкталган. Партиянын   XXII съездинде кабыл алынган КПССтин үчүнчү
программасында,   социалисттик мамлекеттүүлүктү андан ары коомдук ком11

Кара: Ямольская Ц.А.   СССРдеги коомдук уюмдар. - М., 1972. -   105-б; Снигирева И.О. Профсоюздар туурасында мыйзамды жакшыртуу проблемалары//  Коомдук уюмдардын теориялары маселелери. - М., 1977. -   126-б.
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мунисттик өзүн-өзү башкаруу кылып, кайра түзүү максатында коммунизмди
курууда коомдук уюмдардын ролун жогорулатуу декларацияланган12.
Жарандардын ассоциациясынын укуктук статусун жөнгө салган жаңы
мыйзам 1990-жылы гана пайда болду, тагыраак айтканда, СССРдин 1990жылы 9-октябрдагы «Коомдук уюмдар туурасында» Мыйзамы жана анын
негизинде 1991-жылдын 10-январында СССР Министрлер Совети тарабынан
бекитилген   № 21 «Жалпы союздук, республикалар аралык жана эл аралык
бирикмелердин уставдарын каттоо туурасындагы арыздарды кароо тартиби»
токтому13.
Ошентип, совет мезгилинде иш алып барган коомдук уюмдар өздөрүнө
гана мүнөздүү бөтөнчөлүгү болгон.   Алар мамлекеттешип кеткен жана
Советтер союзунун коммунисттик партиясынын (КПСС) толук көзөмөлү
алдында болчу жана административдик-бюрократиялык системанын кошумча
бөлүгү катары иш алып барган14.
Кайра куруу мезгилинде олуттуу өзгөрүүлөр болду. Демократташтыруу
процессине байланыштуу калктын коомдук жана саясий ролу жогорулады,
коомдук жана саясий  уюмдардын саны өстү, бул  уюмдар КПССке дээрлик
тиешеси жок эле (мисалы: Кыргызстандын демократиялык кыймылы,
курулушчулардын бирикмеси ж.б.), ал эми мурдагы коомдук уюмдар
объективдүү себептерден улам, өз ишмердүүлүгүнүн багытын өзгөртүштү.
Коомдук бирикмелерди түзүү жана алардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу
мамилелерди мыйзам тарабынан жөнгө салуу зарылдыгы пайда болду.
Союздук «Коомдук уюмдар туурасында» Мыйзамынын негизинде, Кыргыз
ССРинин Жогорку Кеңеши 1991-жылы 1-февралда коомдук уюмдардын,
саясий партиялардын, профсоюздардын жана керектөөчү кооперативдердин
ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу «Коомдук уюмдар туурасында» Мыйзамын
кабыл алды.  
«Коомдук уюмдар туурасында» Мыйзамынын 1-беренесине ылайык,
коомдук бирикмелер деп, жалпы кызыкчылыктардын негизинде бириккен
жарандардын эркин билдирүүсүнүн натыйжасында келип чыккан ыктыярдуу
түзүм эсептелет.  
Кыргызстан көз карандысыздык алгандан кийин, Кыргыз
Республикасынын өнүгүүнүн жаңы багытына түшүүсү менен, коомдук
бирикмелердин ишмердүүлүгүн жөнгө салу үчүн жаңы мыйзамды кабыл алуу
туурасыда өтө көп пикирлер айтылды. Натыйжада 1999-жылы 15-декабрда
Кыргыз Республикасынын «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Мыйзамы
Эл аралык келишимдер бюллетени. – 1994.- № 9, 8–9-б.
Эл аралык укук курсу. Т1. –  М., 1994. -   218–219-б.
14
Чиналиев У. Кыргыз Республикасында жарандык коомду калыптандыруунун өзгөчөлүктөрү. - М., 2001. 44-45-б.
12
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кабыл алынды, анда   бир бөлүм коомдук бирикмелердин ишмердүүлүгүн
жөнгө салууга арналган.  
§ 2. Коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн
укуктук жөнгө салуунун булактары
Бардык институттарды укуктук жөнгө салуу булактары болуп, ар
кандай укуктук актыларга бекитилген укуктук ченемдер болуп саналат.
КЭУлардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган укуктук ченемдердин булактарына
төмөнкүлөрдү киргизсе болот:   
1. Кыргызстандын аймагында күчкө ээ болгон эл аралык келишимдер
жана башка эл аралык документтер;  
2. Кыргыз Республикасынын ички мыйзамдары;
3. КЭУлардын корпоративдик (ички) нормативдик актылары.
Эл аралык  документтер
КЭУларды өнүктүрүү ар кандай эл аралык актыларда бекитилген
биригүү укугун ишке ашыруу жөнүндөгү нормаларга негизделет.
Биринчи деңгээлдеги эл аралык актыларга Кыргыз Республикасынын
Конституциясынын15 6-беренесинин негизинде Кыргыз Республикасынын
территориясында иштеп жаткан төмөнкү эл аралык актылар кирет:
• 1948-жылы 10-декабрда кабыл алынган Адам укуктарынын жалпы
декларациясы (20-б.);
• 1966-жылы 19-декабрдагы кабыл алынган жарандык жана саясий
укуктар жөнүндө эл аралык пакт  (22-б);
• 1966-жылы 19-декабрдагы кабыл алынган экономикалык, социалдык жана маданий  укуктар жөнүндө эл аралык пакт  (8-б);
• Айыл чарбасында эмгектенген жумушчулардын ассоциацияларды
жана бирикмелерди түзүү укугуна карата 1921-жылы 25-октябрда
кабыл алынган №11 Эл аралык эмгекти уюштуруу уюмунун конвенциясы;
• 1948-жылдын 9-июлундагы №87 «Ассоциациялардын эркиндиги
жана уюмдарды түзүү укугун коргоо жөнүндө» эл аралык эмгекти
уюштуруу уюмунун конвенциясы.
Жогоруда көргөзүлгөн эл аралык актылар универсалдык мүнөзгө ээ
15

Эл аралык келишимдер, жалпы таанылган принциптер, эл аралык укуктун ченемдери КР Конституциясынын
12-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын укуктук тутумунун курамдык бөлүгү болуп
саналат.  
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жана аларда бекитилген жоболор бир гана улуттук мыйзамдарда өз ордун таппастан, регионалдык мүнөздөгү эл аралык документтерде да кайталанды. Мисалга, биригүү эркиндигине болгон  укук - 1950-жылы 4-ноябрда Европа Совети тарабынан кабыл алынган Адамдардын укугун жана негизги эркиндиктерди коргоо жөнүндө Европа конвенциясынын 11-беренесинде, 1969-жылы
22-ноябрда кабыл алынган адам укугу туурасындагы Америка конвенциясынын 16-беренесинде, 1995-жылы 26-майда Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештиги кабыл алган Адамдын негизги эркиндиктери жана укугу
жөнүндө конвенциясынын 12-беренесинде16 - бекитилген.
КЭУлардын ишмердүүлүгүн укуктук жөнгө салуунун булактарынын
арасында өзгөчө орунду эл аралык, мамлекет аралык жана өкмөттүк эмес
уюмдардын документтери ээлейт.   Негизинен, эл аралык, мамлекет аралык
уюмдардын документтеринин катарына ЮНЕСКОнун (БУУнун билим берүү,
илим жана маданият маселелери боюнча атайын мекемеси) резолюцияларын
жана сунуштарын киргизсе болот17. Эл аралык өкмөттүк эмес уюмдарга
кайрылсак, россиялык окумуштуу Г.И. Тункин булар «мамлекеттин эркин
билдирген органдар болуп саналбайт» деп, акыйкат билдирип кеткен,
ошондуктан алардын пикирлери жана резолюциялары эл аралык укуктук
ченемдерди түзүү процесстеринде камтылбайт; ошого карабай, өкмөттүк
эмес уюмдардын документтери, биринчиден, тигил же бул мамлекеттин
позициясына таасир этет жана эл аралык укуктун калыптанышына шарт
түзөт, экинчиден, бул уюмдардын ички мамилелерин жөнгө салып турат.  
Өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан иштелип чыккан көптөгөн жоболор эл
аралык мамилелердин доктрина жана практикасы тарабынан таанылган18.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары
Улуттук мыйзамдардын ичинде алдыңкы роль жогорку юридикалык
күчкө ээ Конституцияга таандык.   КЭУлардын ишмердүүлүгүнүн
конституциялык негиздери 4 жана 35-беренелерге таянат, анда  алар эл аралык
коомчулук тарабынан таанылган биригүүгө болгон укуктары бекитилген.   
Конституциядан кийин, КЭУлардын ишмердүүлүгүн укуктук жөнгө
салуучу маанилүү булак болуп, Жарандык кодекс саналат. Ал КЭУлар жөнүндө
негизги жоболорду бекитет жана алардын айрым түрлөрү жөнүндө ченемдерди
камтыйт.   Жарандык кодекстин ченемдери андан ары атайын мыйзамдарда  
Ошол эле жерде - 714-б.
Колдонуудагы эл аралык укук.  3 т. (Түзгөн. проф. Ю. М. Колосов жана проф. Э. С. Кривчикова). - М., 1996; Эл
аралык укук курсу. Т. 1. С. 205 – 208; БУУ тутумунун эл аралык уюмдары. Маалымдама. М., 1990;   ЮНЕСКО
эл аралык нормативдик актылар. М., 1993.   
18
Эл аралык укук курсу. Т. 1. С. 218 – 219.   
16
17
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өнүктүрүлгөн, бүгүнкү күнү алардын саны ондон ашык, алардын катарына
КЭУ жөнүндө мыйзамы, Кыргыз Республикасынын «Меценаттык жана
соопчулук иши жөнүндө» Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз
Республикасында диний мекемелердин жана динге ишенүү эркиндиги
жөнүндө» Мыйзамы,    Кыргыз Республикасынын «Турак жай ээлеринин
жолдошчулугу жөнүндө» Мыйзамы жана башкалар кирет.
КЭУлардын укуктук ченемдеринин булактары болуп, ошондой
эле, Кыргыз Республикасынын Президентинин указдары, Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору жана министрликтер менен
ведомстволуктардын  укуктук актылары да саналат.  
КЭУлардын корпоративдик (ички) нормативдик актылары  
КЭУлардын корпоративдик же  ички нормативдик актылары  буга окшогон уюмдардын ички документтери болот. Мындай актылар КЭУлардын
жетекчилиги тарабынан кабыл алынат жана мындай уюмдардын алкагында
гана иштейт.  Атайын мүнөзүнө жана максатына карабай, корпоративдик ченемдер укуктук ченемдердин булактарынын тутумунда өзгөчө орунда турат.
Ички ченемдер уставдарда, жоболордо, нускамаларда, түзүүчү келишимдерде, протоколдордо, келишимдерде ж.б. документтерде бекитилет.   Адатта,
алар КЭУлардын ишмердүүлүк маселелерин жөнгө салууга багытталган (келишимдер булардын ичине кирбейт).   Корпоративдик ченемдердин мүнөзү
азыркы мыйзамдарда бекитилген, анда коммерциялык эмес  уюмдардын максаттары жана милдеттери, башкаруу органдарынын курамы, мөөнөтү жана
ыйгарым укуктары сыяктуу ж.б. маанилүү аспектилер каралган.  
Корпоративдик ички ченемдердин өзгөчөлүгү, башка укук булактарынан айырмаланып, бул ченемдер КЭУлардын өздөрү тарабынан мамлекет органдарынын кийлигишүүсү жок кабыл алынат.  
КЭУлар үчүн ченемдер булагынын сапатында ыктыярдуулук, бардык
колдонуудагы аспектилер боюнча макулдукка жетишүү, теңчилик жана милдеттерди аткаруу үчүн тараптардын өз ара макулдугу сыяктуу  белгилер менен
мүнөздөлгөн келишимдердин мааниси да аз эмес19. Келишим КЭУлар тарабынан өтө активдүү колдонулат. КЭУну түзгөндөн баштап, ар кандай долбоорлорду ишке ашырууга чейин. Белгилей кетүү керек, келишим юридикалык
жактар менен жарандардын ортосунда чарба маселелеринде укуктук мамилелерди бекемдөө үчүн гана колдонулбастан, өнөктөштүк мамилелерди орнот19

Хименес де Аречага Э. Азыркы эл аралык укук. - М., 1983. - 27-б.
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уу тармагында да, биргелешкен иш чараларды, кампанияларды өткөрүүдө да
кеңири колдонулат.   
§ 3. Коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүнүн
конституциялык-укуктук негиздери
Улуттук мыйзамдарда   Конституция укуктук институттардын
жашоосу үчүн пайдубал болуп эсептелет, ал коомдук мамилелердин
маанилүү чөйрөлөрүн жөнгө салып турат. Демократиялык мамлекеттерде
конституциялык ченемдер адам укугу боюнча жалпыга таанылган эл аралык
принциптерди жана жоболорду чектей албайт, алардын ичине биригүү
эркиндигин да кошсо болот. Аны менен бирге,   улуттук конституциялар эл
аралык документтерди жөн гана кайталабайт, алар мамлекеттин аймагында
коомдук бирикмелердин укуктук статусунун негиздерин орнотот.   
Батыш мамлекеттеринин укук изилдөөчүлөрү белгилеп кеткендей,
батыш мамлекеттеринин конституцияларынын ченемдерине ылайык, КЭУлар
эркин түзүлөт.   Б.А. Страшун менен В.В. Маклаков мындай деп жазышат:
«Бирикмелер киреше алуу максатын көздөбөшү керек, анда бул  түркүмдөгү
бирикмелердин   статусу конституциялык эмес, жарандык, соода, өнөр жай
жана айыл чарба укугу менен жөнгө салынат. Андан сырткары, бирикмелердин
айрым категорияларына саясий мотивдер боюнча  тыюу салынган. Мисалы,
1953-жылдагы Даниянын Конституциясында (§78) соттук чечимди чыгаруу
жолу менен   өз максаттарына зомбулук жолу менен жетүү үчүн даярданган
же аракеттерди жасаган, зомбулукка үгүттөгөн же бардык башкача ою
барларды жазалап, аларга таасир көрсөтүү максатында түзүлгөн союздарды
-   таратуу мүмкүндүгү айтылган. Италиянын Конституциясы жашырын
коомдук бирикмелерге жана кыйыр түрдө болсо да, аскердик мүнөздөгү
уюмдар аркылуу саясий максаттарды көздөгөн бирикмелерге тыюу салат.   
Акыркы мезгилдерде биригүүгө болгон укукту жалпы жарыялоо менен катар,
конституцияларда бирикмелердин айрым  түрлөрүнүн - саясий партияларды  
(Германиянын Негизги Мыйзамынын   21-беренсеси,   Франциянын Негизги
Мыйзамынын   4-беренеси, Македониянын Конституциясынын 20-беренеси,
ж.б.), профсоюздардын (Италиянын   Конституциясынын 39-беренеси,
Грециянын Конституциясынын 23-беренеси, 1-абзац, Хорватиянын
Конституциясынын 43-беренеси, ж.б.), ишкердик союздардын (Испаниянын  
Конституциясынын 37-беренесини 2-бөлүгү,   Венгрия Конституциясынын §
4, ж.б.) статусунун негиздерин өзгөчө аныктоо тенденциясы пайда болду. Бул
учурда бул  партиялардан жана башка коомдук бирикмелерден алардын ички
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уюштурулушу демократиялык принциптерге жооп бериши көп  талаптанат»20.
Биздин мамлекеттин негизги мыйзамы – 2010-жылы 27-июнда кабыл
алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясын талдоодон улам, башка
мурдагы советтик  мамлекеттердей эле, биригүүгө (ассоциацияларга) эркиндик
укугу таанылгандыгын көрсө болот.     
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4-беренесинде,  
Кыргыз Республикасында кызыкчылыктардын жалпылыгын жана оюн эркин
билдирүү негизинде саясий партиялар, кесиптик союздар жана башка коомдук
бирикмелер түзүлүшү мүмкүн айтылат. Бул берене КЭУларды түзүү жана
алардын ишмердүүлүгү жөнүндөгү бирден бир негиз салуучу белгилерин
бекитип берет, - ал эркин катышуу принциби, ал коомдук уюмдардын
ишмердүүлүгүн жөнгө салган бардык кийинки нормативдик укуктук
актыларда өз чагылуусун тапкан.  
Мамлекеттин жана коомдук уюмдардын өз ара мамилесинин
принциптери дагы конституциялык-укуктук жөнгө салуу менен камтылган.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 7-беренесинин 2-бөлүгүндө,
дин, бардык культтар мамлекеттен бөлүнгөн, ушуга байланыштуу диний
мекемелердин жана культтардын кызматкерлери мамлекеттик органдардын
ишмердүүлүгүнө кийлигише албайт деген укуктук ченем бекитилген.    
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 35-беренесинде  
жарандардын биригүүгө болгон укугу каралган.   Жогоруда айтылган укук
Кыргыз Республикасында жашаган бардык жарандарга чектөөсүз берилет,
жана Конституция бул укукту тоскоолдуксуз колдонууга кепилдик берет.   
Белгилей кетүү керек, жарандардын биригүүгө болгон  конституциялык
укугу КЭУлардын статусунун негизи болуп саналат.   Айтылган баштапкы
конституциялык башталыштар мыйзам актыларында жазылуу менен,
биригүүгө болгон укукту кийинки нормативдик жөнгө салууга түздөн-түз
таасир этет21. Бул укук, анын укуктук кепилдиктеринин  мааниси көпкө чейин
толук бааланбай, этибарга алынбай келген. Көп жылдык саясий тажрыйба бул  
укуктан  болушунча  баш тарткан, ал эми мамлекет жарандардын өздөрүнүн
конституциялык укуктарын ишке ашыруусуна   жардам берүүгө таптакыр
умтулган эмес.   
Бүгүнкү күнү биригүүгө болгон укук жарандардын саясий укуктар
блогунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.   Бул укук башка саясий укуктар
менен тыгыз байланышкан, өзгөчө эркин пикир укугу менен. Биригүүгө
20
21

Юрьев С.С. Коомдук бирикмелердин укуктук статусу. - М., 1995.
Алиев А.А. Укук тутумунда биригүүгө болгон жана адам жана жарандардын  укугунун конституциялык укугу.
– М., 2000. -  10-б.
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болгон укук эркин пикир укугун ишке ашырууда колдонулган ыкмалардын
бири болуп саналат деген көз караштар да бар22.
Биригүүгө болгон укук эки элементти камтыйт: жарандардын биригүүгө
болгон субъективдүү укугу жана коомдук бирикмелердин укуктук статусу.  
Жарандардын биригүүгө болгон укугу төмөнкүлөрдөн түзүлөт:
• бирикмелерди түзүү укугу;
• аларга кирүү жана алардан тоскоолдуксуз чыгуу укугу;
• бирикмелердин ишмердүүлүгүнө катышуу укугу;
• алардын укугун жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын
бирикмелер тарабынан коргоо укугу.
Коомдук бирикмелердин укуктук статусу алардын укуктарынын,
милдеттеринин, жоопкерчиликтеринин, ошондой эле кепилдиктеринин
топтому.  
Биригүүгө болгон укук Кыргыз Республикасынын жарандарына да, чет
элдик жарандарга жана жарандыгы жок жактарга да таандык.  Муну тастыктоо
катары, КЭУ жөнүндө мыйзамынын 2-беренесинин 2-бөлүгүн атаса болот, ага
ылайык «КЭУнун түзүүчүлөрү катары   - юридикалык жактардын катталган
жеринен көз карандысыз жана физикалык жактардын жарандыгынан жана
жашаган жеринен көз карандысыз физикалык жана юридикалык жактар боло
алышат».   
«Биригүүгө болгон укук жарандык коом институттарынын
түзүлүшүндө маанилүү өбөлгө катары чыгат» 23 деген ойлордун жайылып
кеткенине карабай,    бул укуктун негизинде бир гана КЭУларды түзүш мүмкүн
деп  түшүнбөш керек. В.О. Лучин менен О.Н. Доронинанын пикири боюнча,
«бул  түшүнүккө ар кандай керектөөлөрдү ишке ашыруу максатында түзүлгөн
физикалык жактардын бардык коомчулуктары кирет»24.
Ошентип, советтик мезгилдерде биригүүгө болгон конституциялык
укук толук бааланбай келгенине карабай, азыркы Кыргызстанда биригүүгө
болгон укук ар бир адамдын тартылып алынгыс укугу болуп саналат, жана  
өзүнүн андан аркы регламентациясын атайын мыйзамдардан таба алат.  
§ 4. Коммерциялык эмес уюмдардын жарандык-укуктук макамы
КЭУлардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуунун жарандык-укуктук
негизин 1996-жылы майда кабыл алынган   Жарандык кодекстин ченемдери
Кара: Кудрявцев В., Топорнин Б. К.   СССРдин жаңы  Конституциясы//Эл. депутат. - 1990. - № 1. - 3-5-б.
Алиев А.А. Укук тутумунда биригүүгө болгон жана адам жана жарандардын  укугунун конституциялык укугу.–
М., 2000. – 17 б.
24
Лучин В.О., Доронина О.Н. Жарандардын РФ Конституциялык сотко арыздары  – М., 1998. –  36-б.
22
23
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жана КЭУ жөнүндө мыйзамы түзөт.   
Конституциялык ченемдерден айырмаланып, жарандык мыйзамдардын
ченемдери   прикладдык мүнөзгө ээ. Жарандык кодекстин 1-беренесине
ылайык, «жарандык мыйзам актылары жарандык мамилелерди жүргүзүү
катышуучуларынын   укуктарын жана жоопкерчиликтерин, жеке менчикке
болгон укуктардын жана башка мүлктүк укуктардын пайда болушунун
негиздерин жана бул укуктарды ишке ашуусунун, интеллектуалдык
ишмердүүлүктүн натыйжасында пайда болгон укуктарды жүргүзүү тартибин
жана келип чыгуу негиздерин аныктайт, андан тышкары келишимдик жана
башка милдеттенмелерди, ошондой эле башка мүлктүк жана ага байланышкан
мүлктүк   эмес мамилелерди жөнгө салат».   Буга байланыштуу, жарандык
айлануунун катышуучулары деп, жарандар,   юридикалык жактар жана
мамлекет таанылат, КЭУлар юридикалык жактардын катарына кирет.   
Жарандык кодекстин 85-беренеси бардык юридикалык жактарды
коммерциялык жана КЭУларга бөлөт. Жарандык кодекстин   көргөзүлгөн
беренесинин 1-пунктуна ылайык, КЭУларга өз ишмердүүлүгүнүн негизги
максаты катары киреше алууну көздөбөгөн жана алынган кирешени анын
катышуучуларынын арасында бөлуштүрүп албаган юридикалык жактар кирет.  
Ошентип, юридикалык жактарды бөлүүнүн негизи катары мыйзам
чыгаруучу эки критерийди тандап алган: ишмердүүлүктүн негизги максаты  
жана кирешени бөлүштүрүү принциби. Коммерциялык уюмдардын
ишмердүүлүгүнүн негизги максаты киреше табуу деп саналат. Киреше
катышуучулардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Ал эми   КЭУларда   бул
белгилер жок деп саналат. Мындан улам, КЭУлардын аныктамасы – буга
окшогон уюмдарга таандык негизги мүнөздөмөсүнө таянбастан, алардын
коммерциялык уюмдарга карата каршы коюлушу менен чыгарылган деп
жыйынтык чыгарса болот.  
Коммерциялык жана КЭУлардын ортосундагы айырма  алардын укуктук
статусуна жана укуктук жөндөмдүүлүгүнө кандайдыр бир из калтырат.   
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Бардык КЭУлар чектелген укук жөндөмдүүлүгүнө ээ, башкача айтканда
алардын түзүүчү документтеринде жазылган гана жарандык укуктарга жана
милдеттерге ээ жана алардын ишмердүүлүгүнүн максаттарына ылайык келет.
Бул жыйынтык колдонуудагы мыйзам актыларынын жоболорунан келип
чыгат:
− Жарандык кодекстин 84-беренесинин 1-пунктунда «юридикалык
жак анын түзүүчү документтеринде каралган, ишмердүүлүгүнүн
максатына туура келген укуктарды ала алат жана бул ишмердүүлүккө
байланышкан милдеттерин аткара алат» деп жазылган;
− КЭУ жөнүндө мыйзамынын 2-беренесинде, «КЭУ – бул өз
мүчөлөрүнүн жана/же бардык коомчулуктун руханий же
материалдык эмес керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн алардын
кызыкчылыктарынын жалпылыгынын негизинде физикалык
жана/же юридикалык жактар тарабынан түзүлгөн   ыктыярдуу
өзүн-өзү башкарган уюм, булар үчүн пайда табуу ишмердүүлүк
башкы максат болуп саналбайт, ал эми алынган пайда
мүчөлөрүнүн, түзүүчүлөрдүн жана кызматкерлеринин ортосунда
бөлүштүрүлбөйт» деп айтылган;
− КЭУ жөнүндө мыйзамынын 12-беренесинде, «КЭУ – мыйзам
тарабынан тыюу салынбаган, уюмдун максаттарына жана
милдеттерине
каршы
келбеген,
уставда,
программалык
документтерде жана башка актыларда аныкталган  ишмердүүлүктүн
бардык түрү менен алектене алат» деп жазылган.   
КЭУлардын мындай укук жөндөмдүүлүгү уставдык болуп эсептелет.
Ошондуктан, КЭУлардын   түзүүчү документтеринде сөзсүз түрдө
ишмердүүлүгүнүн максаттары жана түрлөрү көргөзүлүшү керек.  
Алардын чектелген укук жөндөмдүүлүгүнүн чегинен чыгып кеткен
ишмердүүлүктү жүргүзүү Жарандык кодекстин 183-беренесинде көргөзүлгөн
жыйынтыкка алып келет, биринчи учурда мыйзамдын талаптарына жооп
бербеген ишмердүүлүктү жүргүзүү учурунда (келишимдин таанылбаганы),  
экинчи учурда – түзүүчү документтерде бекитилген чектөөлөргө ылайык
(келишимдин талаштыгы).
Белгилей кетүү керек, КЭУларга да ишмердүүлүктүн айрым түрлөрүн
лицензиялоо туурасында жарандык мыйзамдардын жалпы жоболору
таркатылган    (КЭУ жөнүндө мыйзамынын 12-беренесинде). Жарандык
мыйзам актылар КЭУлардын айрым бир түрлөрүнө кандайдыр бир өзгөчө
ченемдерди мажбурлап орнотпойт, ошондуктан, тиешелүү уруксатсыз
лицензияланган ишмердүүлүктү жүргүзүүнүн натыйжасы да Жарандык
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кодекстин 186-беренесинде каралган.    
  Кыргыз  Республикасында КЭУларды юридикалык жак катары каттоодон
өткөрүп же каттоодон өткөрбөй түзсө болот, бул туурасында КЭУ жөнүндө
мыйзамынын 6-беренесинде айтылат. Бирок, КЭУларжөнүндө мыйзамы төрт
гана уюштуруучу-укуктук формадагы КЭУлардын ишмердүүлүгүн жөнгө
салат:   коомдук бирикме, фонд, мекемелер жана бирикме (юридикалык
жактардын ассоциациясы). Башка уюштуруучу-укуктук формадагы КЭУларды
ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары менен жөнгө
салынат, аларда (Кыргыз Республикасынын 1998-жылы 16-октябрдагы
№130 «Кесиптик союздар туурасында» Мыйзамынан тышкары)  катталбаган
КЭУларды түзүү мүмкүндүгү жөнүндө укуктук ченемдер жок. Бул жагдай,
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары катталбаган КЭУларды түзүү
мүмкүндүгү бардык эмес, айрым гана уюштуруучу-укуктук формалар боюнча
уруксат берет деп жыйынтык чыгарса болот, тагыраак айтканда төмөнкү гана
уюштуруучу-укуктук формалар боюнча: коомдук бирикмелер, фонддор,
мекемелер, юридикалык жактардын бирикмелери (ассоциациялар) жана
профсоюздар.   
Катталбаган КЭУлардын укуктук статусу бул  китептин «Коммерциялык эмес уюмдарды түзүү» деп аталган 3-бөлүмүндө кеңири чагылдырылган.  
Жарандык кодекстин 86-беренесине ылайык, юридикалык жак
мамлекеттик каттоодон өтүшү керек жана ал мамлекеттик каттоодон өткөндөн
кийин гана түзүлдү деп эсептелет. Ошентип,   юридикалык жактын укук
жөндөмдүүлүгү анын мамлекеттик каттоодон өткөн мезгилинен баштап пайда
болот. Мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин, КЭУ юридикалык жактын
статусун алат  (Жарандык кодекстин 83-беренеси):
1) Жеке менчикке, чарба жүргүзүүгө жана оперативдик башкарууга
өзгөчөлөнгөн мүлктү ээлөө укугу;  
2) Мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарды жана милдеттерди
алуу жана аларды ишке ашыруу укугу (келишимдерди түзүү);
3) Уюмдун мөөрүнө ээ болуу, банкта эсептик жана башка эсептерди
ачуу;
4) Сотто өз атынан доочу же жоопкер болуп чыгуу.
Юридикалык жактын өз алдынча балансы же сметасы болушу керек.
Мыйзам чыгаруучунун бул жоболору укуктук доктринага негизделген, ал  
салттуу түрдө юридикалык жактын төрт негизги белгилерин бөлүп турат25.
Аларга төмөнкүлөр кирет:
25

Кененирээк Жарандык укукту карагыла. 3т. 1-т. (А.П. Сергеев, Ю.К. Толстойдун редакциясында). - М., 2004.
142-146-б.
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− Уюмдук бирдик, б.а. аныкталган  иерархия, башкаруу органдарынын
бири бирине баш ийүүсү;
− Мүлктүк бөлүнгөндүк, б.а. кандайдыр бир мүлктүк комплекстин
ушул гана уюмга таандык болушу жана анын башка жактардын
мүлктөрүнөн бөлүнүп туруусу;
− Жарандык-укуктук жоопкерчиликтин өз алдынчалуулугу, б.а. уюм
өз милдеттери боюнча өз алдынча жооп берет;
− Жарандык мамилерде өз атынан катышуу,   б.а. уюм жарандык
укуктарды өз атынан алат жана ишке ашырат, ошондой эле ал  өз
атынан жоопкерчиликтерди алат, сотто доочу же жоопкер болуп
катыша алат.  
Юридикалык жактар туурасында маселе каралган учурда
түзүүчүлөрдүн же юридикалык жактардын мүлкүнө катышуучулардын укугу
туурасында унутпоо керек. Жарандык кодекстин 83-беренесинин 2-пунктуна
ылайык,   мүлктү түзүүдө юридикалык жактын катышканына байланыштуу
анын түзүүчүсү (катышуучулары) бул юридикалык жакка карата милдеттүү
укукка ээ болушу мүмкүн же анын мүлкүнө мүлктүк укукка ээ болушу
мүмкүн. Алардын катышуучулары милдеттү укукка ээ болгон юридикалык
жактарга кооперативдер кирет. Алардын түзүүчүлөрү жеке менчик укугун же
мүлктүк укукту сактап калган юридикалык жактарга чарба жүргүзүү укугуна
же оперативдүү башкаруу (мекемелер) укугуна ээ юридикалык жактар кирет.  
Алардын түзүүчүлөрү (катышуучулары) мүлктүк укукка ээ эмес юридикалык
жактарга, коомдук бирикмелер, диний мекемелер, коомдук фонддор, юридикалык жактардын бирикмелери (ассоциациялар жана союздар) кирет.   Ошентип, коммерциялык уюмдардын КЭУлардан дагы бир маанилүү айырмасы бар
экендигин көрсө болот. КЭУлардын түзүүчүлөрү же катышуучулары мүлктүк
укукка ээ эмес (мекемелерден башка).   
Юридикалык жак катары түзүлгөн КЭУлар жарандык мыйзам
тарабынан юридикалык жактарга берилген бардык укуктарды пайдаланышат.
Коммерциялык   эмес уюмдар   филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзө
алышат жана башка юридикалык жактарды түзүүгө да катыша алышат ж.б.  
КЭУларга жеке ишкердүүлүктү жүргүзүүгө тыюу салынбайт. Алар
бир катар шарттарды сактоо менен мындай ишмердүүлүктү жүргүзө алышат.
Жеке ишкердүүлүк, биринчиден, алар түзүлгөн максаттарга жетүүгө кызмат
кылышы керек, экинчиден, бул максаттарга каршы келбеши керек. Андан
сырткары, жеке ишкердүүлүктөн келип түшкөн киреше катышуучулар менен
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мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрүлбөшү керек жана уставдык максаттарга
жетүү үчүн гана колдонулушу керек.     
Колдонуудагы мыйзам ченемдери, КЭУлар кандай ишкердүүлүктүн
конкреттүү түрлөрүн жүргүзүүгө укуктуу экендиги туурасында өз алдынча
бүтүм чыгарууга мүмкүндүк берет. КЭУ жөнүндө мыйзамынын 12-беренесине
ылайык, КЭУлар чарба жүргүзүү, ошол эле учурда өндүрүштүк ишмердүүлүк
менен   алектене алат, ушул эле учурда түшкөн кирешени түзүүчүлөрдүн,
мүчөлөрүнүн, кызматтагы адамдардын, башка кызматкерлердин жана
башкаруу органынын мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрүп албоо керек.   
Мындай ишмердүүлүк товарларды өндүрүү жана сатуу, иштерди аткаруу,
сыйлык алуу менен тейлөө көргөзүү же жеке ишкердүүлүктүн башка түрлөрүн
жүргүзүүнү өзүнө камтыйт, эгер ал бул уюмдун максаттарына же милдеттерине
каршы келбесе. Бул учурда мыйзам чыгаруучу КЭУлардын ишмердүүлүгүнүн
кайсы түрлөрү мыйзам тарабынан гана орнотулаарын түз көргөзөт. Бул ченем
жогоруда айтылган мыйзамдын демократиялык ченемдеринин бири болуп
саналаарын белгилей кетүү керек.
3-бап. Коммерциялык эмес уюмдарды түзүү
§1. Катталбаган КЭУ түзүү жана анын укуктук макамы
Коммерциялык эмес уюмдар (КЭУ) Кыргыз Республикасында   
юридикалык жакты түзүү же түзбөө жолдору менен уюштурулушу мүмкүн.
Бул жөнүндө КЭУ жөнүндө мыйзамынын 6-беренесинде айтылган. Бул
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары юридикалык жак катары каттоодон
өткөн КЭУлар менен катар каттоодон өтпөгөн КЭУларды түзүүгө мүмкүнчүлүк
берет дегенди билдирет.
Ошол эле учурда, Кыргызстандын мыйзамдарында КЭУлардын
кеминде эле 16 уюштуруу-укуктук   формасы бекитилген, ал эми КЭУ
жөнүндө мыйзам алардын төртөөнүн гана ишмердигин жөнгө салат: коомдук
бирикмелердин, фонддордун, мекемелердин жана юридикалык жактардын
бирикмелеринин (ассоциациялардын). КЭУлардын калган уюштуруу-укуктук
формаларынын ишмердиги Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары
менен   жөнгө салынат, аларда каттоодон өтпөгөн КЭУларды түзүү
мүмкүнчүлүгү жөнүндө укуктук ченемдер жок. Каттоодон өтпөгөн КЭУ бул
сөзсүз эле тигил же бул юридикалык жактын уюштуруу-укуктук формасына
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ылайык түзүлгөн уюм (мисалы:   мекеме, коомдук бирикме же фонд) эмес
экендигин эске алуу маанилүү. Каттоодон өтпөгөн КЭУ – бул юридикалык
жактар жөнүндөгү укуктук ченемдер менен чектелбестен, жарандык укуктун
ченемдеринин негизинде түзүлүп жана ишмердигин жүргүзгөн жогорудагы
юридикалык жактардын ар кандай  уюштуруу-укуктук формаларынын айрым
мүнөздөмөлөрүн колдонуу менен моделдөө мүмкүн болгон жарандык укуктук
мамилелердин комплекси.   КЭУ жөнүндө мыйзамдын   каттоодон өтпөгөн
КЭУну түзүү тартибин, ишмердигин жүргүзүүнүн   жана укуктук статусун
аныктабагандыгы логикалуу. Азыркы учурда каттоодон өтпөгөн КЭУлар
аны түзүү боюнча демилгечилеринин ортосунда оозеки же кат жүзүндөгү
келишим   жолу менен түзүлөрүн жана катталбаган КЭУнун ишмердигин
жүргүзүүнүн тартибин жана укуктук статусун жарандык мыйзамдардын
жалпы ченемдерине ылайык  аныктоо мүмкүндүгүн божомолдоого болот.
Каттоодон өтпөгөн КЭУнун ишинин уюштурулушу аны түзүү
жөнүндөгү келишимдин  формасынан  (кат жүзүндө же оозеки)   тикеден-тике
көз каранды болот.  
Эгерде катталбаган КЭУну түзүү жөнүндөгү келишим оозеки түрдө  
кабыл алынган болсо, анда уюм кат жүзүндөгү келишимдин негизинде
түзүлгөн катталбаган уюмга салыштырмалуу азыраак туруктуу жана
стабилдүү болот.   Мындай КЭУнун мүчөлөрүнүн ортосунда талаш-тартыш
чыккан учурда, бул талаш-тартышты анын негизинде чечүүгө боло турган
келишимдин тараптарынын укуктары жана милдеттери жазылган кат
жүзүндөгү документтин  жок болгондугуна  байланыштуу аны чечүү оор болот.
Мүчөлөрүнүн ортосунда талаш-тартыштуу же чыр-чатактуу кырдаалдар
пайда болгон учурда мындай уюмдун жеңил эле ыдырап кетүүсүнүн чоң
ыктымалдуулугу бар.  
Эгерде катталбаган КЭУну түзүү жөнүндөгү келишим кат жүзүндө
болсо, анда бул уюмдун статусу бул келишимде кандай жазылса, анда
кандай шарттар каралган болсо, ошого жараша болот. Дүйнөнүн көпчүлүк
өлкөлөрүндөгүдөй эле Кыргызстанда дагы жарандык мыйзамдарда “келишим
эркиндиги” принциби бекитилген (Жарандык кодекстин 382–беренеси).
Бул принципке ылайык, тараптар мыйзамда каралган жана каралбаган
келишимдерди түзө алышат, тараптар келишимдин шартын өзүлөрү тандап
алууга укуктуу. Бул жерде бардыгы каттоодон өтпөгөн КЭУну түзүү боюнча  
уюштуруучулардын ниеттерине   көз каранды болот. Каттоодон өтпөгөн КЭУну
түзүүнүн көптөгөн варианттары бар: башкаруу органдарынын структурасына
байланыштуу же КЭУнун жана анын мүчөлөрүнүн өз ара мамилелери, жалпы
мүлктү башкаруунун тартибине же ж.б. маселелерге байланыштуу.
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Каттоодон өтпөгөн КЭУнун укуктук статусу каттоодон өткөн КЭУнун
укуктук статусунан олуттуу түрдө айырмаланат:
1) Каттоодон өтпөгөн КЭУ каттоодон өткөн КЭУ ээ болгон
юридикалык жактын ыйгарым укуктарына ээ болбойт:
− өз менчигинде, чарбалык ээлигинде же ыкчам башкаруусунда
өзгөчөлөнгөн мүлккө ээ болуу укугуна;
− сатып алуу жана башка мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес
укуктарды жана милдеттерди   ишке ашырууга (мисалы,
келишимдерди түзүү жана уюмдун атынан патентти каттоодон
өткөрүү);
− уюмдун мөөрүнө ээ болуу жана банктарда алыш-бериш жана
башка эсептерди ачуу укугуна;
− сотто өзүнүн атынан  доогер же жоопкер катары чыгууга;
2) Каттоодон өтпөгөн КЭУнун мүлкү каттоодон өтпөгөн КЭУнун мүлкү
болуп эсептелбестен, уюмдаштыруучулардын, уюмдун мүчөлөрүнүн  
(катышуучулардын) же башка жактардын менчиги болуп эсептелинет
(уюмдаштыруучулар ортосунда кол коюлган келишимдин шарттарына
ылайык үлүштүк же биргелешкен);
3) Каттоодон өтпөгөн КЭУнун банктык эсеби бир же бир нече жактар      
тарабынан алардын атына каттоодон өтпөгөн КЭУну түзүү боюнча келишимдин шарттарына жараша уюмдаштыруучулар, уюмдун
мүчөлөрү (катышуучулары) колу коюлган тапшырма боюнча ачылышы мүмкүн.
         4) Каттоодон өтпөгөн КЭУ үчүнчү жактар менен каттоодон өтпөгөн
КЭУнун уюмдаштыруучуларынын, уюмдун мүчөлөрүнүн (катышуучулары) колу коюлган тапшырма боюнча (же ишеним каттын негизинде)
мындай бүтүмдөрдү аткарууга ыйгарым укук берилген жеке жактар
(адамдар) аркылуу  бүтүмдөрдү түзө алат;
5) Каттоодон өтпөгөн КЭУ уюмдаштыруу документтерин (устав,       
уюмдаштыруу келишими ж.б.) түзүүгө укуктуу, бирок милдеттүү эмес;
6) Каттоодон өтпөгөн КЭУ аталышка ээ боло алат, бирок милдеттүү
эмес (бирок, бул аталыш  башка жактардын укуктарын бузбоого тийиш, ошондой эле бул аталыш мыйзам тарабынан корголбойт жана башка уюмдар аны колдонушу  мүмкүн);
7) Каттоодон өтпөгөн КЭУларга жана анын донорлоруна мыйзамда
КЭУларга белгиленген салыктык жеңилдиктер берилбейт;
         8) Каттоодон өтпөгөн КЭУ өзүнүн атынан ишкердик ишмердиги
менен алектенүүгө укугу жок (бирок мындай КЭУну түзгөн жана/же
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аны түзүүгө катышкан жактар жөнөкөй шериктештик же биргелешкен
ишмердик келишиминин негизинде ишкердик ишмердигин ишке
ашыра алышат);
9) Каттоодон өтпөгөн КЭУларга лицензиялоого жаткан ишмердиктин
атайын түрлөрүн ишке ашырууга лицензияларды берүү   мыйзамдар
тарабынан каралбайт.
§ 2. Катталган жана катталбаган КЭУлардын айырмасы
КЭУну түзүүнү ниеттенген жарандар көпчүлүк учурда: “Кандай  КЭУ
жакшы: юридикалык жак катары каттоодон өткөнбү же каттоодон өтпөгөнбү”?
деп сурашат. Бул суроого бир жактуу жооп берүү мүмкүн эмес. Ар кандай
КЭУлар жана жагдайлар болушу мүмкүн: айрым КЭУларга мамлекеттик
каттоосуз аракет кылуу пайдалуураак,  ал эми башка КЭУларга мамлекеттик
каттодон өтмөйүнчө эч мүмкүн эмес.
Төмөнкү мисалдарды окугандан
кийин каттоодон өткөн жана каттоодон өтпөгөн КЭУлардын ортосундагы
айырмачылыктарды түшүнүүгө болот.
Мисалы: Бир айылда жашаган ар кандай кесиптеги жаш адамдар
өз айылындагы жалгыз бой картаң адамдардын оор абалын көрүп, аларга
колдон келген жардамды берип турууну чечишти. Алар жардамга муктаж
болгон картаң адамдардын тизмесин түзүп, керектүү жардамдардын түрлөрүн
аныкташты, өз ара милдеттерди бөлүштүрүштү жана өз ишмердигин жүргүзө
башташты: картаң адамдарга үй жумуштарына жардам берүү, аларга керектүү
нерселер  үчүн  базарга барып келүү, алардын огороддорунда иштөө, отунун
жарып берүү ж.б.
Бул жарандар биргелешкен ишмердикти жүргүзүү менен уюм (КЭУ,
коомдук бирикме) түзүшкөндүгү жөнүндө фактысын моюнга алуу керек: алар
бир–бири менен өзүлөрүнүн биргелешкен ишмердигин пландаштырышты,
макулдашышты, алардын ишмердиги максаттуу болду.
Ошол мезгилде алардын уюмуна юридикалык жактын статусу кереги
жок болгон, өзүнүнүн ишмердигин ишке ашыруу үчүн аларга эч кандай
тоскоолдуктар болгон эмес, ошондуктан алар өзүнүнүн уюмун юридикалык
жак катары каттоодон өткөрүшкөн эмес.
Бирок, бир аз убакыт өткөндөн кийин кырдаалды олуттуу өзгөрткөн
эки окуя болуп өттү.
Биринчи окуя. Гүлдөп өнүгүп жаткан бир жеке коммерциялык
компания бул жаш адамдардын коомго-пайдалуу ишмердигин угуп, бул ишке
өз салымын кошуу менен алардын ишмердигин жеңилдетүү максатында
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аларга автомобиль тартуу кылууну чечти. Бул жерде: “автомобилди кимге
каттатабыз”? деген суроо пайда болду. Албетте, автомобиль бул жаш
адамдардын уюмунун менчиги болушу керек, бирок уюм юридикалык жак
катары каттоодон өткөнгө чейин мүлктүк укуктарга ээ боло албайт. Башкача
айтканда, каттоосу жок уюмду автомобилдин ээси катары каттоо мүмкүн эмес.
Экинчи окуя. Бир донордук уюм бул жаштардын уюмуна кыш
мезгилинде жалгыз бой кары-картаңдардын үйлөрүн жылытуу үчүн   отун
(көмүр) сатып алууга   гранттык каражаттарды берүү боюнча макулдашуу
түзүүнү сунуштады. Бул программанын шарттары боюнча ал үчүн кат
жүзүндөгү гранттык макулдашууга кол коюп, уюмдун мөөрү менен бекитип,
макулдашууда уюмдун банктык эсебинин номурун көрсөтүү зарыл эле.
Бирок уюм юридикалык жак катары катталбагандыктан, ал келишимдерди
(макулдашууларды) түзүүгө укугу жок болуп, мөөрү жана банктык эсеби
болгон эмес.
Мына ошентип, бул жаш адамдардын алдында өзүлөрүнүн уюмун
юридикалык жак катары каттатуу керекпи же жокпу, деген суроо пайда болду.
КЭУну юридикалык жак катары каттоодон өткөрүү өзүнүн жакшы
жактарына жана ошондой эле  терс жактарына ээ. Жакшы жактары жөнүндө
жогоруда баяндалды: КЭУ юридикалык жактын статусуна жана тиешелүү
укуктарга ээ болот. Ыңгайсыз жактары төмөнкүлөр:
− биринчиден, катоодон өтүү учурунда юстиция органдарында,
ошондой эле уставдык документтеринин пакетин даярдоодо,
уюмдаштыруучулардын
кол
койгондорун
нотариалдык
күбөлөндүрүүдө, мөөр жасатууда, банктык эсепти ачууда ж.б. белгилүү
чыгымдоолор үчүн каражат керек;
− экинчиден, каттоодон өтүү учурунда КЭУнун уюмдаштыруу
документтерин түзүүгө, юстиция органдарына барууга, банктык
эсепти ачууга ж.б.  убакыт  коротуу керек;
− үчүнчүдөн, каттоодон өткөндөн кийин салык органдарына ай сайын
отчетторду тапшырып туруу керек, демек, бухгалтер алып, ага
айлык акы, салыктарды жана Социалдык фондго камсыздандыруу
төлөмдөрүн төлөө керек. Каттоодон өтүүнүн бардык жакшы жана
терс жактарын таразалап туруп, юридикалык жак катары каттоо
ишмердиктин чөйрөсүн кеңейтүүгө жана коюлган максаттарга
мындан дагы эффективдүү ыкмалар менен жетишүүгө мүмкүндүк
бере тургандыктан, бул жаш адамдар өзүлөрүнүн уюмун каттоодон
өткөрүүнү чечишти.
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Жогоруда баяндалганды жыйынтыктоо менен,   эгерде КЭУ өз
менчигинде олуттуу мүлккө ээ болсо, киреше табуу менен чарбалык ишмердик
жүргүзсө, чет өлкөлүк гранттарды же мамлекеттик каржылоону алгысы келсе,
ошондой эле салыктык же башка жеңилдиктерди пайдаланууга ниеттенсе,
анда КЭУну каттоодон өткөрүү вариантын кароо максатка ылайыктуу болору
жөнүндө тыянак  жасоого болот.
§3. КЭУну мамлекеттик каттоо процедурасы
Уюштуруу-укуктук формасын тандоо
КЭУну каттоодон өткөрүүдөн мурда, тиешелүү уюштуруу-укуктук
формасын тандап алуу зарыл.
Кыргыз Республикасында уюштуруу-укуктук формалары Жарандык
кодексте же башка мыйзамдарда каралган гана КЭУларды түзүүгө болот.
Жогоруда көрсөтүлгөндөй, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
бүгүнкү күндө КЭУларды кеминде эле 16 уюштуруу-укуктук формасы  
бекитилген. КЭУнун тигил же бул уюштуруу-укуктук формасын тандап
алуу анын кайсы максаттарга жетүү үчүн түзүлүп жаткандыгына жана бул
максаттар кандай ыкмалар менен жетишиле тургандыгына көз каранды болот.
КЭУларды көптөгөн уюштуруу-укуктук формаларынын ичинен максатталып
жаткан ишмердикти аткаруу үчүн эң ыңгайлуу болуп жаткан формасын тандап
алуу абдан маанилүү.
КЭУнун тиешелүү уюштуруу-укуктук формасы тандалып жана аны
юридикалык жак катары каттоодон өткөрүү чечими кабыл алынгандан  кийин,
кийинки этап болуп, каттоодон өтүү үчүн тиешелүү документтерди топтоо
болот.
КЭУну юридикалык жак катары мамлекеттик каттоодон өткөрүү
үчүн кандай документтерди даярдоо керек экендигин билүү үчүн
юридикалык жактарды мамлекеттик каттоодон өткөрүү жөнүндөгү Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарын окуу талап кылынат. Юридикалык жактарды,
анын ичинде КЭУларды мамлекеттик каттоодон өткөрүү тартиби 2009-жылдын
20-февралында кабыл алыган «Юридикалык жактарды, филиалдарды
(өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын
№ 57 Мыйзамында бекитилген (мындан ары – Каттоо жөнүндөгү мыйзам).   
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КЭУну каттоо үчүн зарыл болгон документтер
Каттоо жөнүндөгү мыйзамдын 11-беренесинин 4-б. ылайык, КЭУларды
каттоодон өткөрүү үчүн каттоо органына төмөнкү документтерди тапшыруу
зарыл:
− каттоо органы тарабынан бекитилген форма боюнча каттоо арызы26;
− КЭУну түзүү, уставын бекитүү жана КЭУнун башкаруу органдарын
түзүү жөнүндө чечим27;
− КЭУнун жетекчисинин колу коюлган эки нускадагы устав28;
− КЭУнун жетекчи органдарынын мүчөлөрүнүн фамилиясы, атыжөнү, туулган жылы, шайланган кызматы көрсөтүлгөн тизме;
− КЭУну түзүүнүн уюмдаштыруучуларынын фамилиялары, атыжөнү, туулган жылы жана дареги көрсөтүлгөн тизме.
Эгерде КЭУнун уюмдаштыруучулары катары жеке жактар болсо,
анда ар бир адам   (коомдук бирикмелердин уюмдаштыруучуларынан
тышкары) кошумча түрдө каттоо органына   паспортунун же Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын өздүгүн   күбөлөндүргөн
документ катары таанылган башка документтин көчүрмөсүн тапшырат, ал эми
уюмдаштыруучулардын тизмесинде уюмдаштыруучулардын фамилиясы, атыжөнү, туулган жылы жана дареги көрсөтүлөт. Тизмеге уюмдаштыруучулардын
кол тамгасы коюлат, бул учурда уюмдаштыруучулардын колу нотариус
тарабынан күбөлөндүрүлөт.
КЭУнун уюмдаштыруучулары болуп юридикалык жактар чыкса,
кошумча түрдө мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү
тапшырылат, ал эми уюмдаштыруучулардын тизмесинде ар бир юридикалык
жактын аталышы жана каттоодон (кайра каттоодон) өткөн күнү көрсөтүлөт.
Жогоруда көрсөтүлгөн тизмеде юридикалык жактын жетекчисинин   кол
тамгасы юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталат же нотариалдык
формада күбөлөндүрүлөт.  
КЭУнун уюмдаштыруучусу катары бир жеке жак чыккан учурда,
жогоруда көрсөтүлгөн чечимге бул уюмдаштыруучунун кол тамгасы коюлат
жана анын кол тамгасы нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт.
Каттоо арызынын формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2011-жылдын 28-январындагы №31 "Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каттоо маселелери туурасында" Токтому менен бекитилген.
27
Чечим түшүнүгүндө (бул жерде жана мындан ары текстте) “чечим” деп аталган документти гана түшүнүүгө
болбойт, КЭУну түзүү жөнүндөгү чечим “чечим” деп аталган документте жана ошондой эле башка
документтерде дагы камтылышы мүмкүн. Мисалы, уюмдаштыруу чогулушунун протоколунда.
28
КЭУнун жетекчиси болуп аткаруу органын жетектеген кызмат адамы эсептелет. Мисалы, президент,
башкарманын төрагасы, директор, аткаруучу директор жана башкалар.
26
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КЭУнун уюмдаштыруучусу катары бир юридикалык жак чыккан
учурда, жогоруда көрсөтүлгөн чечимге бул уюмдаштыруучу – юридикалык
жактын жетекчисинин кол тамгасы коюлат жана анын кол тамгасы юридикалык
жактын мөөрү менен бекитилет же нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт.
КЭУну түзүү жөнүндөгү чечим, уставды бекитүү жана КЭУнун  
башкаруу органдарын түзүү чечимине, Кыргыз Республикасынын
мыйзамдары менен бекитилген учурлардан тышкары, нотариалдык формада
күбөлөндүрүлүшү керек болгон чогулуштун төрагасынын жана катчысынын
кол тамгалары коюлат.  
Фондду түзүү учурунда бардык уюмдаштыруучулар фондду түзүү
жөнүндөгү чечимге кол тамгаларын коюшу жана аларды нотариалдык
тартипте күбөлөндүрүүсү керек.
Юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) жетекчиси катары
чыгуучу жеке жак кошумча түрдө каттоочу органга паспорттун көчүрмөсүн
же анын өздүгүн тастыктаган документ катары Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык таанылган башка документтин көчүрмөсүн тапшырат.
Юридикалык жактардын бирикмесин (ассоциациясын, биримдигин)
мамлекеттик каттоодо (кайра каттоодо) каттоо арызына   аны бардык
уюмдаштыруучулардын өкүлдөрү тарабынан кол коюлган эки нускадагы
уюмдаштыруу келишими тиркелет. Бул учурда юридикалык жактардын
өкүлдөрүнүн кол тамгалары юридикалык жактын мөөрү менен бекитилет же
нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт.
КЭУнун юридикалык дареги анын башкаруу органынын жайгашкан
дареги боюнча аныкталат.   Уюмдун юридикалык дареги ошондой эле жеке
жактын - башкаруунун аткаруу органдарынын жетекчисинин жашаган дареги
боюнча дагы болушу мүмкүн.
КЭУ символдору катары желекке, эмблемага, вымпелге жана
башка символикаларга ээ болуусу мүмкүн. Уюмдун символдору Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик символикасына, чет мамлекеттердин
символикасына, ошондой эле мурда катталган юридикалык жактардын
символикаларына дал келбеши керек.
Каттоого керектүү документтердин тизмеси мыйзамда чектелген,
каттоо органдар бөлөк документтерди тапшырууну талап кылганга укугу жок.
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Уюмдаштыруу документтердин мазмунуна талаптар
КЭУ жөнүндө мыйзамынын 10-беренесине ылайык (мындан ары –
КЭУ жөнүндөгү мыйзам) КЭУнун уставында төмөнкүлөр аныкталышы керек:
• уюмдун толук жана кыскартылган аталышы, юридикалык дареги;
• ишмердиктеринин  түрлөрү жана максаттары, башкаруунун тартиби;
• башкаруу жана көзөмөл жүргүзүү органдары, текшерүү органдары,
алардын компетенциясы, ошондой эле кызмат адамдарынын шайлоо,
жумуштан бошотуу тартиби, алардын жоопкерчилиги;
• укуктар жана милдеттер, уюмга  мүчөлүккө кабыл алуунун жана андан
чыгуунун тартиби (коомдук бирикмелер үчүн);
• уюмдун уюмдаштыруу документтерине өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн
тартиби, кайра түзүү жана жойюунун тартиби;
• жоюлган учурда мүлктү бөлүштүрүүнүн тартиби;
• фонддор жана мекемелер үчүн уюмдан жардам алган адамдардын
саны чектелбеген учурлардан тышкары, уюмдан жардам алып жаткан
адамдардын чөйрөсү;
• уюмдун ишмердигинин мөөнөтү (эгерде бул маселе боюнча чечим
кабыл алынган болсо).
Устав ошондой эле КЭУлар жөнүндөгү мыйзамга каршы келбеген башка
жоболорду дагы камтышы мүмкүн. Эгерде уставдын жоболору КЭУлар
жөнүндөгү мыйзамдын ченемдерине каршы келсе, анда КЭУлар жөнүндө
мыйзамдын ченемдери колдонулат.
Уюмдун уставына өзгөртүүлөр жана толуктоолор аны башкаруунун
жогорку органынын чечими менен киргизилет.
КЭУлар жөнүндө мыйзамдын 25-беренесине ылайык фондду түзүү
жөнүндөгү чечим төмөнкү маалыматтарды камтышы зарыл:
• фонддун аталышы, юридикалык дарегин;
• уюмдаштыруучу жеке жактардын фамилияларын, аты-жөнүн, туулган
жылын, дарегин, үй жана жумуш телефондорун көрсөткөн тизме,
ошондой эле уюмдаштыруучу–юридикалык жактардын аталышын,
юридикалык дарегин, мамлекеттик каттоо органынын, катоодон өткөн
күнүн, номурун жана байланыш телефондорун көрсөткөн тизме;
• уюмдаштыруучулар фондго өткөрүп берүүчү мүлктүн акчалай жана
(же) башкача формадагы жалпы наркын жана аны өткөрүп берүүнүн
тартибин;
• фонддун уставын бекитүү жөнүндө;
• фонддун Башкармасынын жана фонддун Байкоочу кеңешинин
49

мүчөлөрүнүн аттары жана даректерин.
КЭУ жөнүндө мыйзамдын 32–беренесине ылайык, мекемени түзүү
жөнүндөгү чечим төмөнкү маалыматты камтышы керек:
• мекеменин аталышын жана юридикалык дарегин;
• менчик ээлеринин жеке жактардын фамилияларын, аты-жөнүн, туулган
жылын, дарегин, үй жана жумуш телефондорун көрсөткөн тизме,
ошондой эле уюмдаштыруучу–юридикалык жактардын аталышын,
юридикалык дарегин, мамлекеттик каттоо органынын, катоодон өткөн
күнүн, номурун жана байланыш телефондорун көрсөткөн тизме;
• менчик ээси мекемеге өткөрүп берүүчү мүлктүн акчалай жана (же)
башкача формадагы жалпы наркын, жана аны өткөрүп берүүнүн
тартибин;
• мекеменин уставын бекитүү жөнүн Байкоочу кеңешинин мүчөлөрүнүн
аттары жана даректерин.
Уюмдаштыруучу документтерди берүүнүн тартиби
Тиешелүү документтерди түзгөндөн кийин, уюмдаштыруучу же ал
ыйгарым укук берген адам каттоо органына юридикалык жакты каттоо үчүн
зарыл болгон документтердин пакети менен бирге   каттоо жөнүндө арызды
тапшырат.
КЭУ юридикалык жактын статусуна ээ болуу үчүн Кыргыз
Республикасынын Юстиция министрлигинде жана анын аймактык
структураларында (облустук башкармалыктарында) мамлекеттик каттоодон
өтүшөт. Ошол эле учурда Юстиция министрлиги чет элдик катышуучулары
бар юридикалык жактарды каттоону ишке ашырат, ал эми Юстициянын
облустук башкармалыктары тиешелүү облустун аймагында түзүлүп жаткан
юридикалык жактарды каттоону жүргүзүшөт.
Арыз берүүчүлөр катары төмөнкү адамдар чыга алышат:
− аны түзүүдөгү юридикалык жактын уюмдаштыруучусу;
− юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) аткаруу
органынын
жетекчиси,
же
филиалды
(өкүлчүлүктү)
уюмдаштыруучунун жетекчиси;
− ишеним каттын негизинде аракет кылуучу башка адам.
Арыз берүүчүдөн каттоо жөнүндөгү арыз (уюмдаштыруучудан же ал
ыйгарым укук берген адамдан) каттоо үчүн зарыл болгон документтердин
толук пакети болгон учурда каттоо органы тарабынан кабыл алынат. Бул
учурда каттоо органына арызды жана зарыл болгон документтерди жеке
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өзү алып келүүсү зарыл.   Каттоо жөнүндө мыйзам жогоруда көрсөтүлгөн
документтерди почта, электрондук почтасы, Интернет аркылуу же башка
ыкма менен каттоо органына жөнөтүү мүмкүндүгүн  караган эмес.    
Каттоо жөнүндө арызды кабыл алуунун учурунда, каттоочу орган арыз
берүүчүгө  КЭУну каттоо үчүн арыз жана зарыл болгон бардык документтер
кабыл алынгандыгы жөнүндөгү маалым катты берет.
Арыз берүүчү каттоо органына  түзүлүп жаткан юридикалык жактын,
филиалдын (өкүлчүлүктүн)  аталышын алдын ала текшерип берүүсүн суранып  
кайрылууга укуктуу.
Каттоо арызына арыз берүүчүнүн колу коюлат. Каттоо арызынын
мазмунуна  коюла турган формасы жана талаптары каттоо органы тарабынан
бекитилет.
Каттоо учурунда юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн)
документтери мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус) тилдеринде
тапшырылат.
Каттоо органы арыз берүүчү тарабынан каттоо үчүн берген
документтеринин эсебин жана сакталышын камсыз кылат.
Каттоо учурунда каттоо жөнүндө мыйзамда каралгандан тышкары
кандайдыр бир документтерди жана маалыматтарды талап кылууга тыюу
салынат.
Каттоодон баш тартуу
Юридикалык жактарды, алардын ичинде КЭУларды   каттоодон баш
тартууга төмөнкү учурларда  жол берилет:
− юридикалык жакты каттоо үчүн мыйзам тарабынан белгиленген зарыл
болгон  документтерди  тапшырбаган учурда;
− мамлекеттик реестрде ошондой аталыш менен катталган (кайра
катталган)  юридикалык жак болсо;
− тапшырылган документтерде камтылган маалыматтарда так эместиктер же шайкеш эместиктер болсо;
− документтерди тиешелүү эмес каттоо органына тапшырган учурда;
− КЭУлар тапшырган документтер Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык келбей жатса;
− уюштуруучулардын чечиминде
каттоо
жөнүндөгү
мыйзамда
каралган маалыматтар
болбосо;
− каттоо жөнүндөгү мыйзам менен белгиленген ишмердикти токтотуунун тартиби бузулса.
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Каттоодон баш тартуу жөнүндөгү чечим каттоо жөнүндөгү мыйзамдын
ченемине сөзсүз түрдө шилтеме жасоо менен баш тартуунун негиздемелерин
камтуусу керек.
Каттоодон юридикалык жакты, анын ичинде КЭУларды түзүүнүн
максатка ылайыксыздыгы себептери боюнча баш  тартууга жол берилбейт.
			
Каттоонун мөөнөттөрү
КЭУларды, ошондой эле саясий партияларды жана алардын
филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) кошпогондо, чет өлкөлүк жана эл аралык
уюмдардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн)   мамлекеттик каттоо (кайра
каттоо), каттоо органына зарыл болгон документтерди тапшырган күндөн
тартып 10 календардык күн ичинде ишке ашырылат.
Саясий партияларды, филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) мамлекеттик
каттоо (кайра каттоо) органына зарыл болгон документтердин тизмеси боюнча
тапшырган күндөн тартып 30 календардык күн ичинде ишке ашырылат.
Юридикалык
жактардын,
филиалдардын
(өкүлчүлүктөрдүн)
ишмердигин токтотууну каттоо 7 жумушчу күн ичинде жүргүзүлөт.
Каттоо үчүн төлөм
Мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана юридикалык жактын,
филиалдын (өкүлчүлүктүн) ишмердигин токтотууну каттоо, ошондой эле
мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн алууда  
акы төлөнөт29.
2012-жылдын 1-августунда Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигинин, 2009-жылы 15-октябрда монополияга каршы органдар менен
макулдашылып, 2009-жылдын 20-октябрындагы буйругу менен белгиленген
төмөнкү өлчөмдөгү төлөмдөр колдонулуп жатат:
1) Юридикалык жакты каттоо (кайра каттоо учурунда) – 224 сом;
2) Юридикалык жактын ишмердигин токтотууну каттоо учурунда – 192
сом;
3) Каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн жана мамлекеттик реестрден
маалымат берүү учурунда – 64 сом.
Ошондой эле арыз берүүчүлөр Мамлекеттик каттоо жөнүндө
күбөлүктүн бланкы үчүн – 11 сом төлөөгө тийиш.
29
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Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 20-февралындагы №57   «Юридикалык жактарды, филиалдарды
(өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө» Мыйзамынын 9-беренеси.

Каттоо үчүн жогоруда көрсөтүлгөн төлөм өлчөмдөрү, юридикалык
жактарды каттоо боюнча каттоочу органдын тейлөө кызматтарынын өздүк
наркына жараша коюлган.  Каттоо үчүн төлөм өлчөмдөрү, инфляцияга  жана
каттоонун өздүк наркына кетүүчү чыгымдарга жараша кайра каралышы  
мүмкүн экендигин эстен чыгарбоо керек.
Мамлекеттик каттоо (кайра каттоо)  акысы, мамлекеттик каттоо (кайра
каттоо) жөнүндө күбөлүктү алуунун алдында, ал эми юридикалык жактын
ишмердигин токтотууну каттоо учурунда – документтерди каттоочу органга
бергенге чейин төлөнөт. Мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) акысы накталай
төлөнөт, бул учурда арыз берүүчүгө тиешелүү дүмүрчөк берилет.  
		
Мөөрдү  заказ кылуу жана банкта эсеп ачуу
Мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин КЭУ мөөрүн заказ берүүгө
жана банкта эсеп ачууга (эгерде буга зарылчылык болсо) укуктуу. Мамлекеттик
каттоо жөнүндөгү күбөлүк юридикалык жактын мамлекеттик (кыргыз) жана
расмий (орус)30 тилдеринде   толук аталышын, ошондой эле мыйзамдар
менен каралган башка реквизиттерди, алып айтканда, логотипти жана салык
төлөөчүнүн идентификациялык номурун камтый турган мөөрдү жана (же)
штампты заказ берүү үчүн негиз болуп эсептелет. Эгерде ушул юридикалык
жактын жетекчилиги банктык эсепти ачууну кааласа (банктык эсепти ачуу
юридикалык жактын милдети эмес, укугу болуп саналгандыктан), ошондой
эле каттоо жөнүндөгү күбөлүк юридикалык жактын банкта эсептерди ачуусу
үчүн негиз болуп эсептелет.

30

Юридикалык жактын мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдеринде толук аталышын милдеттүү түрдө
камтылышына кошумча түрдө мөөр жана штамп, эгерде юридикалык жактын уюмдаштыруучулары кааласа,
башка тилдердеги толук аталышын дагы   камтышы мүмкүн. Мыйзам буга тыюу салбайт.
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§4. Каттоо органга өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат берүү
КЭУм, филиал (өкүлчүлүк) чечим кабыл алынгандан тартып 30 календардык күн ичинде  төмөнкү өзгөрүүлөр жөнүндө каттоо органын кабарландырууга милдеттүү:
− жетекчи органдын курамы же жетекчи өзгөргөндө;
− турган ордун (юридикалык дарегин);
− телефон, факстын номуру жана электрондук дареги;
− коомдук фонддун, мекеменин, мамлекеттик эмес пенсиялык
фонддун уюмдаштыруучусу – жеке жактын паспорттук маалыматтарын же өздүгүн күбөлөндүрүүчү башка документтери;
− коомдук фонддун, мекеменин, мамлекеттик эмес пенсиялык
фонддун уюмдаштыруучусу (катышуучусу) – юридикалык жактын  каттоо жөнүндө  маалыматтары;
− жетекчинин
паспорттук
маалыматтарын
же
өздүгүн
күбөлөндүрүүчү башка документтери.
КЭУну, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик кайра каттоого алып
келбей турган маалыматтардын өзгөрүүсүндө каттоо органына  КЭУнун, филиалдын (өкүлчүлүктүн) жетекчисинин колу коюлган кабарландыруу маалымат каты тапшырылат.
КЭУнун, филиалдын (өкүлчүлүктүн) жетекчилиги алмашкан учурда
кабарландырууга  жаңы жетекчинин дайындоо жөнүндөгү чечим жана анын
паспортунун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өздүгүн
аныктоочу документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү
тиркелет.
КЭУнун, филиалдын (өкүлчүлүктүн) турган орду (дареги) өзгөрүлгөн
учурда кабарландырууга КЭУнун, филиалдын (өкүлчүлүктүн) турган ордун
(дарегин) өзгөртүү жөнүндөгү чечим тиркелет.
Маалыматтар өзгөрүлгөн учурда кабарландырууга киргизилген
өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен тиешелүү документтердин көчүрмөлөрү
тиркелет.
Каттоочу орган кабарландыруу катын алгандан кийин мамлекеттик
реестрге тиешелүү маалыматтарды киргизет жана бул жөнүндө салык
органдарын, статистика органдарын жана Социалдык фондду кабарландырат.
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4-бап. Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу
§ 1. Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруунун принциптери
КЭУларды башкаруунун жалпы принциптери КЭУ жөнүндө
мыйзамынын 2-беренесинде белгиленген, анда КЭУ ыктыярдуу, өзүн өзү
башкаруучу уюм катарында аныкталган. Бул жобо андан ары Мыйзамдын
4-беренесинде бекемделет, мында КЭУларды түзүүнүн жана ишмердүүлүгүнүн
негизги принциптеринин бири катары өзүн өзү башкаруу принциби
бекитилген. Бул принциптин маңызы күндөлүк административдик, чарбалык,
кадрдык жана башка уюштуруу маселелерин өз алдынча чечүү тажрыйбасына
негизделет. Өзүн өзү башкаруу ошондой эле өзүн өзү башкаруучу уюмдар
тарабынан уюмдун максаттарын жана аларга жетүү жолдорун өз алдынча
аныктайт дегенди билдирет.
§ 2. Башкаруу органдары
КЭУларды башкаруу көпчүлүк учурларда коммерциялык уюмдардагы
башкаруу схемасына окшош схемалар менен ишке ашырылат. Коммерциялык
эмес уюмдарда ошондой эле төмөнкүлөр бар:
• жогорку башкаруу органы (мисалы, коомдук бирикмедеги
мүчөлөрдүн Жалпы жыйыны)  
• аткаруу органы (мисалы, фонддордогу Башкармалыктар).
Жогорку башкаруу органдары
КЭУлардын жогорку башкаруу органдарынын аталыштары ар башка.
Мисалы, коомдук бирикмелерде, турак жай ээлеринин шериктештиктеринде,
кредиттик союздарда жана башка КЭУларда – Жалпы жыйын, профсоюздук
бирикмелерде – Профсоюздук чогулуш, саясий партияларда – курултай
(конференция) деп аталышат.
КЭУнун жогорку башкаруу органынын негизги функциясы болуп ушул
уюмду түзүүдөгү кызыкчылыктардын максаттарынын сакталуусун камсыздоо
эсептелет. Жогорку башкаруу органынын компетенциясы КЭУнун уставы
менен аныкталат. Бирок, КЭУ жөнүндө мыйзамдын 20-беренесинде коомдук
бирикменин жогорку органы – Мүчөлөрдүн жалпы жыйынынын өзгөчө
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компетенциясын түзгөн маселелер белгиленген. Атап айтканда, төмөнкүлөр:
− уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;
− коомдук
бирикменин
ишмердүүлүгүнүн
артыкчылыктуу
багыттарын аныктоо, анын мүлкүн колдонуунун тартибин аныктоо;
− коомдук бирикменин мүчөлөрүн кабыл алуу жана чыгаруу;
− башкаруу органдарын калыптандыруунун тартиби;
− ишмердүүлүк жөнүндө жылдык отчетту жана жылдык балансты
бекитүү;
− филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзүү жөнүндө чечим кабыл
алуу;
− башка юридикалык жактардын ишмердүүлүгүнө катышуу;
− кайра уюштуруу, жоюу жана башка маселелер.
КЭУ жөнүндө мыйзамда жогорку башкаруу органдарынын мүчөлөрүнө
анын ишине катышкандыгы үчүн акы төлөө маселеси чечилген эмес. Фонддор
боюнча гана өзгөчө жобо каралган. Аларга карата мыйзамда Фонддун Байкоочу кеңеши өзүнүн ишмердүүлүгүн коомдук башталышта (акысыз) ишке ашыра тургандыгы түз көрсөтүлгөн. Бирок бул жобо анын ишине катышкандыгына түздөн-түз байланыштуу чыгымдарды компенсациялоого тиешеси жок.  
Аткаруу органдары
КЭУнун аткаруу органы КЭУнун күндөлүк ишмердүүлүгүн башкарууну
ишке ашырат жана жогорку башкаруу органына отчет берет. Аткаруу органы
коллегиялдуу дагы, жеке дагы болуусу мүмкүн. Мисалы, фонддорго карата
Мыйзамдын 26-беренесинде Фонддун башкармалыгы бир же андан көп
мүчөдөн туруусу мүмкүн экендиги аныкталган.
Аткаруу органынын түзүмү, анын мүчөлөрүнүн саны, алардын эмгек
акысын төлөөнүн шарттары КЭУнун жогорку башкаруу органы тарабынан
аныкталат.
Аткаруу органынын компетенциясы негиздөөчү документтерде
белгиленет. Ага башка башкаруу органдарынын, атап айтканда, жогорку
башкаруу органынын өзгөчө компетенциясын түзгөн маселелер кирбейт.
Ошондуктан КЭУнун уставында аткаруу органынын карамагына тиешелүү
маселелер чагылдырылуусу керек. Мында бул маселелердин чөйрөсү КЭУну
түзүүдөгү максаттарга толук кандуу жетүүгө мүмкүнчүлүк болгондой
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деңгээлде болуусу керек.   Ошондой эле уюмдун каражаттарын башкаруу,
ишеним каттарды берүү, келишимдерди түзүү ж.б.у.с. укуктардан кимдер
колдоно тургандыгын так көрсөтүү зарыл.
Башка органдар
Жарандык кодексинде жана КЭУ жөнүндө мыйзамында Коомдук
бирикменин жана Юридикалык жактардын бирикмесинин (ассоциациянын)  
мүчөлөрүнүн Жалпы жыйынына аткаруу органынын жетекчисин (аткаруучу
директорду) түздөн-түз дайындоо жана бошотуу укугун берүү каралган эмес.
КЭУлардын бул формаларынын Жалпы жыйынына аткаруу органын түзүү
тартибин аныктоо укугу берилген. Жогоруда көрсөтүлгөн ченемдик укуктук
актылар КЭУларга башкаруу органдарын өздөрүнүн каалоосу боюнча түзүүгө
укук берет. Мисалы, жогорку башкаруу жана аткаруу органдарынан тышкары
мындай КЭУларда көзөмөлдөөчү (же байкоочу) башкаруу органдары түзүлүүсү
мүмкүн. Көзөмөл органдары ар башкача аталышы мүмкүн: Байкоочу кеңеш,
Координация кеңеши, Камкордук кеңеши, Директорлор кеңеши ж.б.у.с.
Көзөмөл органын калыптандыруунун тартиби жана компетенциясы
бул КЭУлардын негиздөөчү документтеринде белгиленет. Мисалы, көзөмөл
органынын компетенциясына төмөнкү маселелер киргизилүүсү мүмкүн:
1) КЭУнун узак мөөнөттүү жана эң маанилүү программаларын жана
ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттарын бекитүү. КЭУнун
стратегиялык планын жана финансылык туруктуулук планын
бекитүү, ошондой эле бул документтерге өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү;
2) ишмердүүлүк жөнүндө жылдык отчетту жана жылдык балансты
бекитүү;
3) КЭУнун уюштуруучулук түзүмүн, ошондой эле башкаруу
аппаратынын санын бекитүү;
4) аткаруучу директорду тандоо, дайындоо жана кызматынан бошотуу
жана анын кызматтык милдеттерин бекитүү;
5) КЭУнун локалдуу (ички) ченемдик актыларын бекитүү жана аларга
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;  
6) Жалпы жыйында бекитүү үчүн көзөмөл органынын мүчөлүгүнө
талапкерди көрсөтүү жана аларды багыттоо.
КЭУларда ошондой эле контролдук-ревизия органдары түзүлөт. Мындай
органдардын ыйгарым укуктары, аларды түзүүнүн жана ишмердүүлүгүнүн
тартиби КЭУлардын негиздөөчү документтери менен жөнгө салынат.
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§ 3. КЭУлардын негиздөөчү документтери
Негиздөөчү документтердин түрлөрү
Ар башка уюштуруу-укуктук формадагы КЭУлар үчүн негиздөөчү
документтердин курамы ар башкача.
Айрым уюмдар бир гана уставдын негизинде аракеттенет, башкалары
– негиздөөчү келишимдин жана уставдын негизинде, үчүнчүлөрү – бул
түрдөгү уюмдар жөнүндө жалпы жоболордун негизинде аракеттенишет.
Коомдук уюмдардын, фонддордун, кооперативдердин, жалпы
эрежелер боюнча, бир гана негиздөөчү документи –уставы бар болуусу
керек. Аны менен катар кооперативдер негиздөөчү эки документтин –
уставдын жана негиздөөчүлөр каалаган учурда алар түзүүгө укуктуу болгон
негиздөөчү келишимдин негизинде аракеттене алышат.
Юридикалык жактардын биримдиктери (ассоциациялар жана союздар)
өз ишмердүүлүгүн эки негиздөөчү документке – уставга жана негиздөөчү
келишимге  ылайык ишке ашырат.
Негиздөөчү келишим юридикалык жакты түзүү жана анын
ишмердүүлүк жүргүзүү   процессиндеги   негиздөөчүлөрдүн ортосундагы
мамилелерди жөнгө салат. Анын юридикалык жаратылышына карата укук
илиминде ар башка пикирлер бар, аларда негиздөөчү келишим жөнөкөй
жолдоштук келишимдин бир түрү (биргелешкен ишмердүүлүк жөнүндө
келишим) катары же өз алдынча  келишимдин түрү катары каралат1.
Устав уюмдун укуктук абалын аныктаган жана катышуучулар менен
уюмдун өзүнүн ортосундагы мамилелерди жөнгө салган локалдуу ченемдик
акт.
Негиздөөчү документтерди кабыл алуунун процедуралары ар башкача:
• негиздөөчү келишимге негиздөөчүлөр колдорун коюшат, ал эми
устав негиздөөчүлөр тарабынан бекитилет;
• негиздөөчү келишим – кол коюлган учурдан баштап, ал эми устав
уюмдун өзү катталган учурдан баштап күчүнө кирет.
КЭУ бул түрдөгү уюмдар жөнүндө кабыл алынган жалпы жобонун
негизинде аракеттенген учурларда жеке устав талап кылынбайт. Бул шарт, атап
айтканда, “Профессионалдык союздар жөнүндө” мыйзамга ылайык, жобонун
негизинде аракеттенген баштапкы профсоюздук уюмдарга тиешелүү. Айрым
1
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авторлор мындай учурларда негиздөөчү документ болуп бул уюм түзүлгөн
акт таанылуусу керек, жана бул актыда мыйзамдарда каралган, бирок мындай
түрдөгү уюмдар жөнүндө жалпы жободо жок жана бар болуусу мүмкүн
болбогон маалыматтар (жеке аталышы, жайгашкан орду ж.б.у.с.) бар болуусу
керек экендигин айтышат2.
“КЭУлар жөнүндө” мыйзамга ылайык, уюштуруу-укуктук формасы
мекеме болгон КЭУлар үчүн уставдын жана ошондой эле мекемени түзүү
жөнүндө менчик ээсинин чечими бар болуусу каралган. Жарандык кодекстин
87-беренесине ылайык юридикалык жак уставдын негизинде, же негиздөөчү
келишимдин жана уставдын негизинде, же негиздөөчү келишимдин гана
негизинде аракеттенет; айрым КЭУлар бул түрдөгү уюмдар жөнүндө жалпы
жобонун негизинде аракеттене алаарына көңүл бурабыз. Ошентип, Жарандык
кодексте юридикалык жактын негиздөөчү документи катары менчик ээсинин
аны түзүү жөнүндө чечими каралган эмес. Ал негиздөөчү документке караганда
көбүрөөк уюштуруу-техникалык документ болуп эсептелет3. Ошондуктан
мекемелердин негиздөөчү документтери тууралуу кайчы пикирлер жаралган
учурда маселе Жарандык кодекстин 2-беренесинде белгиленген Жарандык
кодекстин ченемдеринин башка жарандык мыйзам актыларынын ченемдерине
карата артыкчылыгы  боюнча чечилет.
КЭУнун негиздөөчү документтеринин талаптары КЭУнун өзү, анын
негиздөөчүлөрү (катышуучулары) тарабынан аткаруу үчүн милдеттүү.
Негиздөөчү документтердин мазмуну
КЭУлардын негиздөөчү документтерине коюла турган милдеттүү
талаптар Жарандык кодекстин 87-беренесине (бардык юридикалык жактардын
негиздөөчү документтерине коюлган талаптар), “КЭУлар жөнүндө”
мыйзамдын 10-беренесине (мыйзам колдонулууга тийиш болгон КЭУлардын
негиздөөчү документтерине коюлган талаптар) ылайык, ошондой эле
КЭУлардын айрым түрлөрү жөнүндө мыйзамдарга ылайык (тиешелүү түрдөгү
уюмдардын негиздөөчү документтерине коюлган талаптар) аныкталат.
Жарандык кодекстин жоболоруна ылайык КЭУлардын негиздөөчү
документтеринде төмөнкүлөр аныкталуусу керек:
− КЭУнун түрү, уюштуруу-укуктук формасы, ишмердүүлүгүнүн
мүнөзү көрсөтүлгөн аталышы;  
− КЭУнун  жайгашкан орду;
2
3
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− ишмердүүлүгүн башкаруунун тартиби;
− ишмердүүлүктүн предмети жана максаттары.
“КЭУлар жөнүндө” мыйзамга ылайык КЭУнун уставында ошондой
эле төмөнкүлөр аныкталуусу керек:
− башкаруу жана көзөмөл органдары, ревизиялык органдары,
алардын компетенциялары, аларды шайлоо жана чакыртып алуунун
тартиби, ошондой эле кызмат адамдарынын жоопкерчилиги;  
− мүчөлөрдүн укуктары жана милдеттери, уюмдун мүчөлүгүнө кабыл
алуунун жана андан чыгуунун шарттары жана тартиби (коомдук
бирикмелер үчүн);
− КЭУнун негиздөөчү документтерине өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн
тартиби;
− кайра уюштуруунун жана жоюунун тартиби;
− жоюлган учурда мүлктү бөлүштүрүүнүн тартиби;
− фонддор жана мекемелер үчүн – уюмдан жардам алган адамдардын
категориясы (уюмдан жардам алган адамдардын категориясы
чектелбеген учурлардан тышкары);
− уюмдун аракеттенүү мөөнөтү, эгер мындай маселе каралса;  
− мыйзамдарга каршы келбеген башка жоболор.
Жарандык кодекстин 87-беренесинде жана “КЭУлар жөнүндө”
мыйзамдын 10-беренесинде жазылган маалыматтар негиздөөчү документтерде
милдеттүү түрдө көрсөтүлөт, анткени бул нормалар императивдүү болуп
эсептелет. Бул беренелерде жазылган маалыматтардын айрымдарынын
жок болуусу негиздөөчү документтер мыйзамдардын талаптарына ылайык
келбестигин таануу үчүн негиз болуп саналат.
Негиздөөчү документтерде жогоруда көрсөтүлгөн милдеттүү
маалыматтарды чагылдыруу менен катар КЭУ ал документтерге мыйзамдарга
каршы келбеген башка жоболорду дагы киргизе алат, мисалы, уюмдун
ишмердүүлүгүн каржылоонун тартиби, коммерциялык жашыруун сыр, эсеп
жүргүзүүнүн   жана отчеттуулуктун тартиби, персонал, уюмдун локалдуу
актылары жөнүндө ж.б.у.с.
Коммерциялык эмес уюмдун негиздөөчүлөрү негиздөөчү келишим
түзүүгө милдеттүү же укуктуу болгон учурларда устав менен негиздөөчү
келишимдин ортосунда тиешелүү маалыматтарды бөлүштүрүү практикалык
мааниге ээ. Укук колдонуу практика юридикалык жактардын негиздөөчү
документтеринде көбүнчө маалыматтар кайталанып же аралашып кала
тургандыгын көрсөтүп турат4.
4

Ошол эле жерде.
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Жарандык кодекстин 87-беренесинде негиздөөчү келишимде
камтылуусу зарыл болгон маалыматтардын минимуму  аныкталган.
Негиздөөчү келишимде негиздөөчүлөр коммерциялык эмес уюмду
түзүүгө милдеттенишет жана төмөнкүлөрдү аныкташат:
− аны түзүү боюнча биргелешкен ишмердүүлүктүн тартиби;
− өзүнүн мүлкүн ага өткөрүп берүүнүн тартиби;
− уюмдун ишмердүүлүгүнө катышуунун тартиби;
− КЭУнун ишмердүүлүгүн башкаруу;  
− негиздөөчүлөрдүн (катышуучулардын) анын курамынан чыгуу
тартиби.
Негиздөөчү келишимге негиздөөчүлөрдүн макулдашуусу боюнча
башка маселелер дагы киргизилүүсү мүмкүн.
КЭУлардын айрым уюштуруу-укуктук формалары жөнүндө
мыйзамдар Жарандык кодекстин жалпы эрежелерин конкреттештирет жана
бир катар   учурларда тиешелүү уюмдардын негиздөөчү документтерине
кошумча талаптарды белгилейт. Мисалы, саясий партиянын уставында
Кыргыз Республикасынын “Саясий партиялар жөнүндө” мыйзамына ылайык
кошумча төмөнкү маалыматтар камтылуусу керек:
конференцияларды, курултайларды чакыруунун мөөнөттөрү;
чечимдерди кабыл алуунун, аларды ишке ашыруунун тартиби жана
контролдоонун формалары;
• саясий партиянын каражаттарын жана башка мүлкүн
калыптандыруунун булактары.
КЭУнун уставына өзгөртүүлөр анын жогорку башкаруу органынын
чечиминин негизинде киргизилет, ал эми фонддун уставында анын башкаруу
органдары үчүн өзгөртүү киргизүү мүмкүнчүлүгү каралган учурда гана
фонддун башкаруу органдары тарабынан фонддун уставына өзгөртүүлөр
киргизилет.
•
•

Фонддун уставында анын органдары тарабынан уставга өзгөртүү
киргизүү мүмкүнчүлүгү каралбаган болуусу мүмкүн, анткени негиздөөчүлөр
фондго өткөрүп берген мүлктөр негиздөөчүлөр тарабынан контролдоо
болбогон учурда дагы өз багыты боюнча колдонуларына ишенимдүү кепилдик
түзүүгө кызыктар болушат.
Мисалы, эгер фонддун негиздөөчүлөрү уставда фонддун жетекчиси
Байкоочу кеңеш тарабынан дайындаларын жана кызматтан бошотуларын
аныктаган болсо, анда фонддун директорунун уставга фонддун жетекчиси
Башкармалык тарабынан кызматка дайындалары жана бошотулары жөнүндө
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өзгөртүү киргизүүгө укугу жок. Бул учурда Байкоочу кеңеш Жарандык
кодекстин 163-беренесинин 1-пунктуна ылайык, фонддун директорунун
уставга өзгөртүү киргизүү укугу каралбагандыгын көрсөтүү менен, уставга
киргизилген өзгөртүүлөрдүн жараксыздыгын таануу жөнүндө доо арыз менен
сотко кайрылууга укуктуу.
Эгер фонддун уставын өзгөртүүсүз түрдө сактоо фондду негиздеп
жаткан учурда алдын ала көрө билүүгө мүмкүн болбогон кесепеттерге алып
келе турган болсо, ал эми уставды өзгөртүү каралбаган болсо же устав
ыйгарым укуктуу адамдар тарабынан өзгөртүлбөсө, анда уставга өзгөртүү
киргизүү укугу Жарандык кодекске ылайык, фонддун органдарынын, байкоочу
кеңештин же фонддун ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүүгө ыйгарым укук
берилген башка органдын арызынын негизинде сотко таандык болот.  
Мисалы, “Камсыздалган карылык” коомдук фондунун Уставында
фонддун мүлкү кайрымдуулуктардын эсебинен түзүлөрү каралган. Кайрымдуулуктар жетишсиз болгондугуна байланыштуу, үй-интернаттарга жана жарандарга зарыл болгон жардам көрсөтүүгө фонддун реалдуу мүмкүнчүлүктөрү
болгон эмес. Фонддун уставында фонддун уставына өзгөртүүлөрдү киргизүү
мүмкүнчүлүгү каралган эмес. Мындай учурда Жарандык кодекстин 162-беренесине ылайык, Байкоочу кеңеш уставга өзгөртүү киргизүү жөнүндө арыз менен сотко кайрылууга жана уставдык максаттарын ишке ашыруу үчүн фондго
ишкерлик ишмердүүлүгү менен алектенүүгө укук берген шарттарды уставга
киргизүүнү соттон суранууга укуктуу5.
§ 4. Кызыкчылыктардын карама-каршылыгы
“Кызыкчылыктардын-карамакаршылыгы”
түшүнүгү
“КЭУлар
жөнүндү” мыйзамдын 13-беренеси менен киргизилет жана аныкталат, ага
ылайык КЭУ менен кызыкдар жактардын ортосунда уюмдун мүлкүн сатуу,
белекке берүү же башка жолдор менен башка тараптын жеке менчинигине
өткөрүү жөнүндө түзүлгөн келишимдер кызыкчылыктардын  карама-каршылыгы бар экендигин билдирет.  
Ошентип, кызыкчылыктардын карама-каршылыгы кызматтагы
адамынын (кызматкердин же жетекчинин) кесипкөй же жеке кызыкчылыктары
анын уюмдун кызыкчылыгында чечим кабыл алуу жөндөмдүүлүгүнө таасир
берген жагдай катарында аныктоого болот.
Каралып жаткан көрүнүшкө аныктама берүүнүн эки жолу бар: тар жана
кеңири. Американын мыйзамдарында көбүнчө колдонулган тар аныктамага
5

Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекстин 1-бөлүгүн колдонуу боюнча практикалык пособие. – Б.: Технология, 1999. – 112 – 113-беттер.
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ылайык, кызыкчылыктардын карама-каршылыгы – бул уюм тараптардын
бири катары чыгып жаткан келишимде уюмдун директорлорунун же
кызматкерлеринин жеке материалдык кызыкчылыктары бар болгон жагдай.
Аны менен катар, акыркы мезгилде бул аныктама бир аз кеңейүүдө.
Кызыкчылыктардын карама-каршылыгына директордун же кызматкердин бир
нече уюмдарда милдеттенмелери бар, жана бул милдеттенмелер бири-бири
менен карама-каршы келген жагдайлар дагы киргизиле баштады. Мисалы, бир
уюмдун жетекчиси бул уюмду каржылоо мүмкүнчүлүгүн талкуулап жаткан
башка уюмдун Директорлор кеңешине катышат. Биринчи уюмдун жетекчиси
директорлорго биринчи уюмдагы өзүнүн ролу жөнүндө билдирүүсү жана
кызыкчылыктардын карама-каршылыгынан качуу үчүн биринчи уюмду
каржылоо жөнүндө талкууга жана чечим кабыл алууга катышуудан баш
тартуусу керек.6
Бул мааниде иш жүзүндө андай болбогон же уюмдун кызыкчылыктарына
жооп бербеген катары кабыл алынуусу мүмкүн болгон бардык мамилелер
кызыкчылыктардын карама-каршылыгы болуп калуусу мүмкүн. Аны менен
катар аныкталбаган кызыкчылыктардын карама-каршылыгы бар учурда
кабыл алынган чечим уюмдун пайдасына кабыл алынган учурда деле чечим
кабыл алган кишинин же уюмдун репутациясына зыян алып келүүсү мүмкүн.
Мисалы, КЭУ кеңсе үчүн Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн батирин
арзан баада сатып алды, же директор жумушка өзүнүн жубайын – жогорку
квалификациялуу адисти анча көп эмес эмгек айлык маяна менен кабыл алды.
Бул аракеттер уюмдун кызыкчылыгында жүргүзүлгөндүгүнө карабастан,
кызыкчылыктардын карама-каршылыгын аныктоо боюнча чаралар алдын ала
көрүлбөсө, жагымсыз резонанстан качуу абдан оор болот.
Уюмдун ишенимин сактап калуу үчүн кызыкчылыктардын карамакаршылыгын алдын алуу жана чечүү боюнча белгилүү процедураларды сактоо маанилүү. Бул максатта айрым уюмдарда кызыкчылыктардын карамакаршылыгы жөнүндө ички Жобону кабыл алуу тажрыйбаланат, аны менен уюмдун кызматкерлери кол коюп тааныштырылат. Айрым укуктук  системаларда
кызыкчылыктардын карама-каршылыгына жалпы тыюу салууну бекиткен
туруктуу доктрина бар. Ушул себептен ар бир КЭУ үчүн атайын жоболорду
иштеп чыгуунун зарылчылыгы жок7.
“КЭУлар жөнүндө” мыйзамдын 13-беренесинде кызыкчылыктары бар
адамдардын чөйрөсү берилген. Аларга төмөнкүлөр кирет:
− КЭУнун кызмат адамдары;
Караңыз.: КЭУлардагы Директорлор кеңеши жана Кызыкчылыктардын карама-каршылыгы  жөнүндө жобо: Борбор Азияда практикалык ишке ашыруунун келечектери.  
7
Караңыз: Түзүм жана башкаруу.
6
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− КЭУнун башкаруучу органдарынын мүчөлөрү;
− уюм менен мамилелеринин күчү аркылуу уюмдун мүлкүн башкарууга
таасир берүүсү мүмкүн болгон адамдар.
Кызыкчылыктар жогоруда саналган адамдар өздөрү же өкүлдөрү аркылуу
КЭУ менен келишим түзгөн учурда пайда болот. Кызыкчылыктардын          
карама-каршылыгы ошондой эле КЭУ кызыкчылыгы бар адамдардын
туугандары, жана  алардын кредиторлору менен келишим түзгөн учурда дагы
болуусу мүмкүн.   
“КЭУлар жөнүндө” мыйзамдын 14-беренесинде потенциалдуу кызыкдар
адамдын тиешелүү жүрүм-туруму аныкталган. Көпчүлүк учурда уюм
кызыкдар адамдын өзүнөн гана мүмкүн болуучу кызыкчылыктардын    
карама-каршылыгы жөнүндө маалыматты ала алат. Өзүнөн ак ниетсиз жүрүмтурумга шектенүүлөрдү алып салуу үчүн адам өзүнүн   келишиминдеги
кызыкчылыктары жөнүндө уюмдун ыйгарым укуктуу органына билдирүүгө
милдеттүү. Мисалы, фонддордо мындай ыйгарым укуктарга Байкоочу
кеңештер ээ. Билдирүү тиешелүү орган тарабынан келишим жөнүндө чечим
кабыл алынганга чейин берилүүсү керек.
Мындай жагдайларда уюм потенциалдуу карама-каршылыктарды
чечүүнүн ар кандай ыкмаларын колдоно алат, анын ичинен кызыкдар адамды
тиешелүү маселени талкуулоого катыштыруудан баш тартуу, анын өзүнүн
баш тартуусу же карама-каршылыктардын өзүн кайра карап чыгуу.  
Кызыкчылыктардын карама-каршылыгы бар келишим ыйгарым укуктуу
органдын жетиштүү сандагы кызыкчылыгы жок мүчөлөрү аныкталган
кызыкчылыктардын карама-каршылыгы менен келишим түзүүгө мүмкүн
экендигине макулдугун берип, ыйгарым укуктуу орган тарабынан
жактырылгандан кийин гана түзүлүүсү мүмкүн. Жактырылган учурда бул
келишимдин жагымсыз кесепеттери башталгандыгы үчүн кызыкдар адам
жоопкерчиликтүү болбойт.  
Мыйзамда ошондой эле кызыкдар жак ак ниетсиз жүрүм-турумунун негизинде түзүлө турган келишим жөнүндө өзүнүн кызыкчылыктарын билдирбей
койгон учурлардын кесепеттери белгиленген. Сот кызыкчылыктардын карама-каршылыгын жараткан   келишимдин КЭУнун же анын мүчөлөрүнүн доо
арызы боюнча Жарандык кодекстин 195-беренесинин негизинде, юридикалык
жактын органынын ыйгарым укуктарынан ашып кетүү менен түзүлгөн катары жараксыз деп тааный алат. Мындай келишимди жараксыз катары таануу
жөнүндө сотко кайрылууга прокурор дагы укуктуу, анткени прокуратурага
мыйзам менен мыйзамдуулукту сактоого көзөмөл жүргүзүү боюнча милдеттер
жүктөлгөн.
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Эгер кызыкчылыктардын карама-каршылыгы бар келишим түзүүнүн
натыйжасында КЭУ чыгым тартса, анда кызыкдар жактар мыйзамдарда
белгиленген тартипте КЭУга ал чыгымдардын ордун толтуруп берүүгө
милдеттүү болушат.  
Чыгымдардын ордун толтурууга кошумча мындай кызыкдар жак
коммерциялык эмес уюмга мындай келишим түзүүнүн натыйжасында
кызыкдар жак алган кирешенин баарын кайтарып берүүсү керек. Эгер
чыгымдар бир нече кызыкдар жактардын аракеттеринин натыйжасында
пайда болсо, алар КЭУнун алдында биргелешкен жоопкерчиликти тартууга
милдеттүү болушат.
5-бап. Коммерциялык эмес уюмдарды каржылоо
§ 1. Коммерциялык эмес уюмдарды каржылоо жөнүндө жалпы жоболор
КЭУларды каржылоо булактары
КЭУлар өкмөт мындай уюмдардын түзүлүшү жана ишмердүүлүгү
үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берип турган мамлекеттерде социалдык
проблемаларды чечүүдө жана жарандардын жашоо деңгээлин жогорулатууда
маанилүү ролду ойнойт.   КЭУларды оңой каттоо мүмкүнчүлүгү, алардын
ишмердүүлүгү үчүн тоскоолдуктардын болбоосу жана бул  ишмердүүлүктүн
мамлекет тарабынан колдонушу коомдогу социалдык проблемаларды чечүүгө
жөндөмдүү күчтүү КЭУларды түзүлүшүнө маанилүү шарт болуп эсептелинет.
КЭУларды финансылык туруктуулугу алардын уставдык, коомго пайдалуу
ишмердүүлүктү жүргүзүүдө алардын эффективдүүлүгү үчүн маанилүү фактор
болуп саналат. Төмөнкүлөр КЭУларды финансылык туруктуулугунун негизги
курамы жана алардын кирешесинин салттуу булактары болуп саналышат:  
1) КЭУларды өздүк кирешелери (мүчөлүк төлөмдөр жана
ишмердүүлүктөн түшкөн кирешелер, баалуу кагаздар жана
салынган капиталдан түшкөн кирешелер сыяктуу);
2) мамлекет тарабынан каржылоо түрүндө түшкөн кирешелер;
3) физикалык жана юридикалык жактар тарабынан берилген
кайрымдуулук түрүндө түшкөн каражаттар жана гранттар.
Волонтёрлордун эмгеги кошумча булак болуп  саналат.    
КЭУларды мамлекет тарабынан каржылоо түз жана кыйыр түрдө ишке
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ашырылышы мүмкүн экендигин белгилей кетүү керек.  
Түз колдоо КЭУларды мамлекет тарабынан каржыланышын камтыйт,
ал КЭУлар тарабынан мамлекеттин тапшырыгы менен жеткирилген алардын
кызматтарын сатып алуу аркылуу, о.э. грант түрүндө каржылоо, алардын
программаларын колдоо аркылуу ишке ашырылат.   
Кыйыр колдоо КЭУга, аларды колдогондорго (юридикалык жана
физикалык жактарга) салыктык жеңилдиктерди берүү аркылуу колдоону,
ошондой эле башка өзгөчө жеңилдиктерди берүүнү камтыйт.8
Төмөндөгү таблицада 2004-жылдагы 34 мамлекетте КЭУларды
каржылоо статистикасы келтирилген.9

Салык режими, анын ичинде салык жеңилдиктери, бул окуу куралдын  6-бапында каралат.
http://www.adm-cf.com/jhu/pdfs/CNP/CNP_table401.pdf   Tables and figures below compare data from 36 countries.   
    Source: Global Civil Society, Volume Two (2004)
8
9
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Жарандык коомдун уюмдарын каржылоо булактары
Мамлекет

Мамлекеттен
түшкөн
кирешелер

Физикалык жана
юридикалык
жактардан түшкөн
кайрымдуулуктар
жана гранттар

КЭУнун
өздүк
кирешелери

Аргентина
Австралия
Австрия
Бельгия
Бразилия
Колумбия
Чех Республикасы
Финляндия
Франция
Германия
Венгрия
Индия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Кения
Мексика
Голландия
Норвегия
Пакистан
Перу
Филиппиндер
Польша
Румыния
Словакия
Түштүк
Африка
Түштүк
Корея
Испания
Швеция
Танзания
Уганда

19.5%
31.2%
50.4%
76.8%
15.5%
14.9%
39.4%

7.5%
6.3%
6.1%
4.7%
10.7%
14.9%
14.0%

73.1%
62.5%
43.5%
18.6%
73.8%
70.2%
46.6%

$13,321
$19,810
$6,262
$25,576
$11,390
$1,719
$860

36.2%
57.8%
64.3%
27.1%
36.1%
77.2%
63.9%
36.6%
45.2%
4.8%
8.5%
59.0%
35.0%
6.0%
18.1%
5.2%
24.1%
45.0%
21.9%
44.2%

5.9%
7.5%
3.4%
18.4%
12.9%
7.0%
10.2%
2.8%
2.6%
14.2%
6.3%
2.4%
6.9%
42.9%
12.2%
3.2%
15.5%
26.5%
23.3%
24.2%

57.9%
34.6%
32.3%
54.6%
51.0%
15.8%
25.8%
60.6%
52.1%
81.0%
85.2%
38.6%
58.1%
51.1%
69.8%
91.6%
60.4%
28.5%
54.9%
31.7%

$6,064
$57,304
$94,454
$1,433
$3,026
$5,017
$10,947
$39,356
$258,959
$404
$1,554
$60,399
$5,640
$310
$1,272
$1,103
$2,620
$130
$295
$2,386

24.3%

4.4%

71.4%

$19,753

32.1%
28.7%
27.0%
7.1%

18.8%
9.1%
20.0%
38.2%

49.0%
62.3%
53.1%
54.7%

$25,778
$10,599
$263
$108
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АКШнын
млн
доллары
менен

Улуу
Британия
АКШ

46.7%

8.8%

44.6%

$78,220

30.5%
12.9%
56.6%
34 мамлекет боюнча орточо маалыматтары

$566,960

Өнүгүп
жаткан
мамлекеттерде

21.6%

17.2%

61.3%

-

Өтмө  
мамлекеттерде

48.2%

7.2%

44.6%

-

Өнүккөн
мамлекеттерде

34.1%

12.5%

53.4%

-

Жогоруда келтирилген таблицадан көпчүлүк мамлекеттерде КЭУларды
каржылоонун негизги булагы болуп, алардын өздүк кирешелери, анын
ичинде жеке ишмердүүлүгүнөн алынган кирешелери   (мисалы, АКШда
жана Японияда) жана/же мамлекеттен түшкөн кирешелер (көбүнчө Европа
мамлекеттеринде)  саналгандыгы көрүнөт.
§ 2. Коммерциялык эмес уюмдардын өздүк кирешелери
Мүчөлүк төлөмдөр
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, мүчөлүккө негизделген
КЭУларга, өз алдынча, өз каалаганындай мүчөлүк төлөмдөрдүн өлчөмүн
жана төлөө тартибин аныктап алууга мүмкүндүк берет.  
Мүчөлүк төлөмдөрдүн өлчөмүн жана төлөө тартибин аныктап алуу
тартиби КЭУлардын уставдарында камтылышы керек. Көптөгөн КЭУлар өз
уставдарына, мүчөлүк төлөмдөрдүн өлчөмү жана төлөө тартиби КЭУнун
мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу тарабынан аныкталат деген ченемди жазып
коюшат. Уставда мындай жобо болгон учурда, мүчөлүк төлөмдөрдү  киргизүү
(алардын өлчөмүн аныктоо), алардын өлчөмүн же төлөө тартибин өзгөртүү
мүчөлөрдүн жалпы чогулушу тарабынан чечилет жана уставга өзгөртүүлөрдү
киргизүүнү, уставды кайрадан каттоодон өткөрүүнү талап кылбайт.   
Азыркы учурда Кыргызстанда, КЭУлардын мүчөлүк кирешелеринен
түшкөн үлүшү, биринчи кезекте КЭУнун уюштуруу-укуктук формасынан көз
каранды. Коммерциялык эмес кооперативдер (жарандык, дачалык, турак жай),
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турак жайлардын менчик ээлеринин шериктиктери, суу пайдалануучулардын  
ассоциациясы сыяктуу КЭУлар – толугу менен мүчө төлөмдөрүнөн чогулган
кирешелердин эсебинен ишмердиктерин жүргүзүшөт.  
Профсоюздар да өз кирешелеринин олуттуу бөлүгүн мүчөлүк
акылардан чогултат.  
Коомдук бирикмелер, юридикалык жактардын бирикмелери, саясий
партиялар, жамааттар (жамааттык уюмдар)  өз кирешелеринин бир бөлүгүн
мүчөлүк акылардан алышат, бирок, алардын үлүшү чоң эмес.  
Ишкердик ишмердүүлүктөн алынган кирешелер   
Дүйнөлүк практикада КЭУларга ишкердик ишмердүүлүк менен
алектенүүгө уруксат берүүгө болобу же жокпу деген маселе боюнча ар кандай
мамлекеттерде түрдүү көз караштар бар.  
Айрым мамлекеттер1 КЭУларга жеке ишмердүүлүк менен алектенүүгө
уруксат бербейт. Мындай мамлекеттерде (ишкердик иш-аракет жүргүзүү
максатында) КЭУларга туунду коммерциялык компанияларды түзүүгө уруксат
беришет.   Туунду  коммерциялык компания ишкердик иш-аракетти жүргүзөт,
ал эми андан түшкөн кирешени компаниянын менчик ээсине берет, башкача
айтканда КЭУга берет, ал эми КЭУ бул   каражаттарды өзүнүн түзүлгөн
максаттарына жетүү үчүн жумшайт.  
Көпчүлүк мамлекеттер КЭУларга ишкердик иш-аракет жүргүзүүгө
уруксат берет, (1) бирок ишкердүүлүк КЭУнун түзүлгөн максатына                  карамакаршы келбеси керек, жана же  (2)  КЭУнун түзүлгөн максаты менен дал келиш
керек. Мындай ишкердик иш-аракетти жүргүзүүнүн негизги шарты - түшкөн
кирешени уюмдун түзүүчүлөрүнүн же мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрүүго
мүмкүн болбостугу.  Мисалы, майыптарды колдоо боюнча коомдук бирикме
дүкөн ачууга укугу бар, анда майыптар үчүн арналган товарлар гана сатылышы
керек  (мисалы, майыптардын арабасы,  протездер ж.б.).
КЭУ жөнүндө мыйзамынын 12-беренесинде төмөнкү ченем бекитилген:     
«КЭУ чарбалык, анын ичинде өндүрүштүк ишмердүүлүктү жүргүзүүгө
укуктуу, ал түшкөн кирешелерди түзүүчүлөр, мүчөлөр, кызмат адамдарынын,
о.э. башка кызматкерлер жана башкаруу органдарынын башка мүчөлөрүнүн
ортосунда  бөлүштүрө албайт. Мындай ишмердүүлүк өзүнө акы алуу менен
товарларды өндүрүүнү жана сатууну, иштерди аткарууну, кызмат көргөзүүнү
жана жеке ишкердиктин башка түрлөрүн жүргүзүүнү камтыйт, эгер ал уюмдун
максаттарына жана милдеттерине каршы келбесе».
1
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Мисалы, Армениядагы, Белоруссиядагы коомдук бирикмелер.

   Ошентип, Кыргызстандагы   КЭУлардын   ишкердик ишмердүүлүгү
эки талап менен гана чектелет: 1) ал уюмду түзүү максаттарына карамакаршы келбеши керек; 2) алынган киреше түзүүчүлөр, мүчөлөр, кызмат
адамдарынын, о.э. башка кызматкерлер жана башкаруу органдарынын
мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрүлбөшү керек. Мындай жөнгө салуу
кадимки эл аралык практикага туура келет.  
КЭУлардын ишкердик ишмердүүлүгүнө тыюу салынган   учурларды
сүрөттөп берген бир нече мисалды келтирели:  
− максаты тамеки чегүүгө каршы болгон коомдук бирикме дүкөн
ачып, тамеки азыктарын сатып жатса;
− КЭУ акы төлөтүп, адистердин квалификациясын жогорулатуу
боюнча тренингдерди өткөрүп, андан түшкөн кирешени КЭУнун
мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүргөн болсо.  
Азыркы учурда Кыргызстанда КЭУлардын ишкердик ишмердүүлүктөн
түшкөн кирешесинин көлөмү КЭУлардын уюштуруу-укуктук формасына
жараша өтө айырмаланып турат. Мисалы, мамлекеттик жана жеке
менчик мекемелер, университеттер, мектептер, бала бакчалар, музейлер,
бейтапканалар, ооруканалар өз кирешелеринин басымдуу бөлүгүн ишкердик
иш-аракеттеринен алышат  (окуткандыгы үчүн акы, ооруларды дарылагандыгы
үчүн кошумча төлөм ж.б.).
Коммерциялык эмес кооперативдердин (гараждык, дачалык, турак жай),
турак жай менчик ээлеринин шериктештеринин  көпчүлүгү – ишкердик ишаракеттери менен алектенишпейт, алар ишмердүүлүктөн киреше алышпайт.   
Коомдук бирикмелер, фонддор, юридикалык жактардын бирикмелери,
жамааттар (жамааттык уюмдар) өз кирешелеринин бир бөлүгүн жеке
ишкердүүлүктөн алышат, бирок алардын үлүшү чоң эмес.   
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Баалуу кагаздардан жана коммерциялык уюумдарга салынган капиталдан
түшкөн кирешелер   
КЭУлардын кирешесинин өзгөчө тобун төмөнкүлөр түзүшөт:
− баалуу кагаздардан түшкөн кирешелер (дивиденддер жана
пайыздар, баалуу кагаздардын баасынын өсүшүнөн түшкөн
кирешелер);
− коммерциялык уюумдарга салынган капиталдан түшкөн кирешелер,
туунду коммерциялык компаниялардан   түшкөн кирешелер
(капиталдын баасынын өсүшүнөн түшкөн кирешелер);
− сактоочу банк эсептерине салынган суммалардын пайыздары.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында КЭУлар үчүн жогоруда
аталган булактардан киреше алууга чектөө коюлган эмес, бул  кадимки эл
аралык практикага ылайык келет.   
§ 3. Коммерциялык эмес уюмдарды мамлекет тарабынан каржылоо
КЭУларды мамлекет тарабынан каржылоо көпчүлүк мамлекеттерде
КЭУлардын негизги киреше булактарынын бири болуп саналат2.
Эмне үчүн мамлекет  КЭУларды каржылап жана колдоп турат?   
КЭУлар мамлекеттин экономикалык жана социалдык жашоосунда
маанилүү роль ойношу мүмкүн жана көптөгөн социалдык жана экономикалык
проблемаларды чечүүдө негизги фактор болушу мүмкүн. Жумушсуздук жана
социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жетишсиздиги сыяктуу проблемаларды,  
мамлекет дагы, бизнес дагы өз күчү менен үчүнчү секторду тартпай туруп чече
албайт. Лестер Саламон үчүнчү секторду, коммерциялык эмес же өкмөттүк
эмес секторду (КЭУларды), «рынок менен мамлекеттин ортосундагы
орточо жолду издөөдөгү стратегиялык маанилүү катышуучу»3 деп атаган.
Джонс Хопкинс институтунун 36 мамлекет боюнча изилдөөсүнүн натыйжасы
боюнча, бул мамлекеттердеги коммерциялык  эмес сектор ири жумуш берүүчү
катары чыга алды, ал жумушка жөндөмдүү калктын 4,4%4 жумуш ордун түзүп
бере алды, мисалы, Нидерландыда - 14,4%, АКШда – 9,8% түзөт.  
1995-жылдан 2002-жылга чейинки КЭУлар тарабынан өндүрүлгөн
http://www.adm-cf.com/jhu/pdfs/CNP/CNP_table401.pdf  
Глобалдык жарандык коом: кирешелүү эмес секторду ченөө http://www.jhu.edu/~cnp/compdata.html
4
Джонс Хопкинс институтунун кирешелүү эмес секторунун салыштырмалуу анализи боюнча долбоор.     1-таблица,  
Экономикалык активдүү калктын, чөйрөдөгү жарандык коом мекемелеринин   жумушчу күчү, мамлекеттер
боюнча, http://www.jhu.edu/~cnp/compdata.html
2
3
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ички жалпы азыктын баасы (ИЖА) өлкөдө өндүрүлгөн ИЖАнан АКШда –
3,94%, Германияда  2,56%,  Францияда –– 3,21%5 түздү. 36 мамлекетте жалпы
КЭУлар секторунун 55,4% маданият, билим берүү жана саламаттыкты сактоо
тармагында иштешет6.
Европанын көпчүлүк мамлекеттеринде мамлекеттик каржылоо
КЭУлардын7 кирешесинин маанилүү үлүшүн түзөт.   Мамлекет КЭУларды
потенциалдуу социалдык кызматтарды көрсөтүүчүлөрү катары  колдоп турат.
Анткени КЭУлар калк менен иштөөдө өзгөчө эффективдүү,   алар калктын
керектөөлөрүн билишет, аны менен бирге минималдык бюрократиялык
оордуктарды түзүшөт, мындай бюрократиялык оордуктар социалдык кызмат
көрсөтүүлөрдү ишке ашырган мамлекеттик мекемелердин чыгымдарынын
эффективдүүлүгүн төмөндөтүшөт. Элге жакындык КЭУларды социалдык
өзгөрүүлөргө, жаңы социалдык талаптарга сезимтал кылат жана мындай
социалдык талаптарга оперативдүү тез жооп берүүгө мүмкүндүк түзөт. Андан
тышкары, КЭУлар жалгыз эле мамлекеттин каржылоосуна таянбайт. Алар
жеке курмандык кылуу, мүчөлүк акылар, ошондой эле волонтёрлордун эмгеги
сыяктуу кошумча каржылоону алышат. Ошентип, КЭУлардын мамлекет
тарабынан төлөнгөн кызмат көрсөтүүсүнүн наркы коммерциялык же
мамлекеттик бюджеттик мекемелердин ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрүнүн
наркына салыштырмалуу бир кыйла арзанга түшөт.  
Өлкөнүн жетекчилиги коомдогу КЭУлардын күчтүү секторунун
маанилүүлүгүн түшүнгөн мамлекеттерде алардын түзүлүшү жана
ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Андан сырткары,
мындай өлкөлөрдө мамлекет ар кандай механизмдерди колдонуу менен
КЭУларды каржылап, колдоп турат.  
КЭУларды мамлекет тарабынан каржылоо жолдору
Калыптанып калган дүйнөлүк практикада КЭУларды мамлекет
тарабынан каржылоонун ар кандай  жолдору бар.
•

КЭУлардын уставдык ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө жана/же долбоорду
ишке ашырууга гранттарды берүү.  Эл аралык өнүгүү боюнча АКШ

Джонс Хопкинс институтунун кирешелүү эмес секторунун салыштырмалуу анализи боюнча долбоор. 5-таблица,   Маалымат жеткиликтүү болгон жерлерде диний уюмдардын курмандыктарын кошуп туруп, мамлекеттер боюнча ИЖА бөлүгү катары курмандык кылуу жана волонтерлук,   1995-2002-ж. http://www.jhu.edu/~cnp/
compdata.html
6
Джонс Хопкинс институтунун кирешелүү эмес секторунун салыштырмалуу анализи боюнча долбоор.  3-таблица,
Экономикалык активдүү калктын, чөйрөдөгү жарандык коом мекемелеринин  жумушчу күчү, сфералар боюнча,  http://www.jhu.edu/~cnp/compdata.html
7
http://www.adm-cf.com/jhu/pdfs/CNP/CNP_table401.pdf
Tables and figures below compare data from 36 countries. Source: Global Civil Society, Volume Two (2004).
5
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•

•

8
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агенттигинин ADS (автоматтык директивдер системасы) глоссарийинде
берилген аныктоого ылайык, гранттар олуттуу мамлекеттин катышы
күтүлбөй турган убакта, мыйзамга ылайык мамлекеттик колдоо же
стимулдаштыруу максатында ишке ашыруу үчүн, башкы максаты
алуучуга акча которуу, мүлктү берүү, кызмат көрсөтүү же   башка
маанилүү объекттерди берүү керек болгон учурда колдонулуучу
укуктук инструмент болуп саналат8.
Мамлекеттик органдын тапшырыгы боюнча жүргүзүлгөн
КЭУлардын кызматтарын сатып алуу. Мамлекеттик сатып алуулар
– бул мамлекет тарабынан мамлекеттик эмес уюмдар, анын ичинде
КЭУлар тарабынан өндүрүлгөн товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү
сатып алуу.    Көпчүлүк өлкөлөрдө мамлекеттик сынактык сатып
алуулардын бардык потенциалдык катышуучулары үчүн, анын
ичинде коммерциялык курамдар менен КЭУлар үчүн бирдей мыйзам
чыгаруучу механизми бар: тиешелүү компетенцияга ээ жана керектүү
критерийлерге жооп берген чарба жүргүзүүчү бардык субъектилер
кызмат көрсөтүү үчүн мамлекеттик тапшырык алууга сынакка катыша
алышат. КЭУлар көп учурда социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып
алуу сынактарына катышышат. Бир катар мамлекеттерде кызмат
көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жалпы механизми социалдык тармактагы
спецификалык сатып алууларды эсепке алат жана КЭУлар үчүн айрым
бир өзгөчө жеңилдиктерди берет.   Мисалы, Германияда так ушул
КЭУлар биринчи кезекте - "жарыяланбас түрүндө" – калкка социалдык
кызмат көрсөтөт. Казакстанда социалдык заказ механизминде КЭУлар
гана катыша ала турган социалдык кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу
сынактары орнотулган.      
Нормативдик колдоо жана ваучерлер. КЭУларды нормативдик
каржылык колдоо мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу
сынагынын системасына окшошуп кетет. Бул акчалай төлөм КЭУ
тарабынан көрсөтүлгөн социалдык кызматтардын акысын жабуу үчүн
берилет. Каржылоонун көлөмү көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмүнө
негизделет.    Бул системанын мааниси боюнча, физикалык жактар
социалдык кызмат алууга тандоого укугу бар – анын ичинде алар
КЭУларды кызматын тандашы мүмкүн, андан кийин кызмат көрсөткөн
тарап (алардын ичинде КЭУлар да болушу мүмкүн) мамлекеттен
көрсөтүлгөн кызматтын акысын төлөп берүүнү талап кылышат. Эреже
катары, мындай каржы механизмин колдонуу үчүн алдын ала коюлуучу

Glossary of ADS Terms, United States Agency for International Development, Washington, DC: USAID, 2001,  81-б,
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шарт – мамлекеттик орган  жана кызмат көрсөткөн тарап (алардын ичинде
КЭУлар да болушу мүмкүн) ортосунда келишим болушу керек. Мындай
система Венгрияда түзүлгөн, ал жакта КЭУлар тиешелүү министрлик
менен түзүлгөн келишимдин негизинде социалдык кызмат көрсөтүү
мекемесин түзө алышат.    КЭУлар кызмат көрсөтүү үчүн ала турган
каржылоо, ошол эле ишмердүүлүк тармагында иштеген мамлекеттик
мекеме алган каржылоодон көп боло албайт,   жана анын көлөмү
мамлекеттик бюджет туурасындагы жылдык мыйзамда аныкталат. Буга
окшогон система Хорватияда да иштейт9. Ваучерлерди колдонуу калкка
мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн рыноктук механизмин колдонуу
жана модернизациялоо тенденциясын чагылдырат. Ваучерлерди
Скандинавия мамлекеттеринде да өзгөчө ийгиликтүү колдонуп
келишет. Тутумдун мааниси боюнча, муниципалитеттер бардык
жарандарга (муниципалитет берүүгө милдеттүү) кызмат алуу үчүн
ваучерлерди беришет, ал эми жарандар бул  кызматтарды кимден ала
тургандыгын өздөрү тандашат. Муниципалитет тарабынан берилген
ваучерлерди колдонуу кимдин тейлөөсү жакшыраак деген теориялык
суроону алып салат, муну менен жарандардын ролун күчөтүп, аларга
кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жоопкерчилигин берет.  
• Ссудаларды/насыяларды бөлүү. Максаты калктын жакыр жашаган
жана алсыз катмарынын жашоосун жакшыртуу.   Микрокредиттик
фонддору жана кредиттик союздар сыяктуу микрокаржылоо
мекемелери тарабынан берилген кредиттер же   ссудалар КЭУлардын
ишмердүүлүгүнүн көмөк көрсөткөн негизги булактар болуп саналат.  
• Субсидия берүү. Субсидиялар – бул жалпы КЭУлардын ишмердүүлүгүн
колдоого багытталган жана конкреттүү долбоорго байланыштуу эмес
мамлекеттик каржылоо. Каржылай колдоонун мындай формасы
мурдагы Советтер Союзунун убагында жана ал кулап жаткан учурда
өзгөчө кеңири колдонулган, анда айрым КЭУларды каржылоо
бюджетте атайын бекитилген жана алар бюджеттен түз субсидияларды
алышкан. Азыркы учурда   каржылоонун мындай формуласы эреже
катары министрликтер же башка мамлекеттик органдар тарабынан
ишке ашырылат, бул учурда каражат тилкелик министрликтердин
профили боюнча иштеген КЭУларга бөлүштүрүлөт.   
Эл аралык практикада мамлекеттик каржылоо эреже катары сынактык негизде
бөлүштүрүлүшү керектигин белгилей кетүү керек.  
9

Мамлекет менен КЭУ ортосундагы кызматташтык тармагындагы Европа саясатындагы жана практикасындагы
салыштырмалуу анализден үзүндү. Жыйынтыктоочу доклады, 18-март 2004-ж. Нильда Буллейн жана Радост
Тофтисова, ECNL.
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Кыргызстанда КЭУлардын мамлекет тарабынан каржыланышы
Азыркы учурда Кыргызстанда жогоруда көрсөтүлгөн КЭУлардын
мамлекет тарабынан каржыланышынын   жолдорунун кээбир түрлөрү
колдонулат.  
КЭУларга гранттардын бөлүнүшү. Мамлекеттик каржылоонун бул
ыкмасы 2008-жылы 21-июлда кабыл алынган № 162 «Мамлекеттик социалдык
заказ жөнүндө» Мыйзамы (мындан ары - Мыйзам) кабыл алынгандан кийин
кеңири тарады.   Мамлекеттик социалдык заказ - мамлекеттик бюджеттик
каражаттардын эсебинен социалдык-экономикалык милдеттерди чечүүгө жана
кызмат көрсөтүүгө багытталган социалдык программаларды (долбоорлорду)
жана айрым бир иш чараларды жүзөгө ашыруу формасы (Мыйзамдын
1-беренеси). Мамлекеттик социалдык заказ социалдык-экономикалык
милдеттерди аткарууга   багытталган мамлекеттик социалдык долбоорлорду
жана айрым иш чараларды КЭУлар тарабынан аткарылуусу   аркылуу ишке
ашырылат. Мыйзамда каралган багыттар боюнча ишмердүүлүгүн жүргүзгөн
КЭУларга сынакка катышуу үчүн   уруксат берилет. 2009-2010-жылдары
Кыргызстанда социалдык программаларга   мамлекет тарабынан 5 млн сом,   
2011-жылы  - 12 млн сом, 2012-жылы  - 13 млн сом бөлүнгөн. Жылдан жылга
мамлекет тарабынан социалдык программаларга бөлүнгөн суммалар өсүүдө.  
Социалдык программаларды ишке ашыруу үчүн мамлекет сынактык негизде
КЭУлардын социалдык долбоорлорун тандайт жана сынактын жеңүүчүлөрүнө
аларды ишке ашырууга гранттарды берет.    
Ссудаларды/насыяларды бөлүү. Мамлекет тарабынан каржылоонун
бул ыкмасы Кыргызстандагы кредиттик союздарды колдоо үчүн колдонулат.
Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү үчүн финансылык компания
кредиттик союздарга кредиттерди берет. Берилген кредиттер кредиттик
союздардын ишмердүүлүгүн колдоонун негизги булагы болуп саналат.
Мамлекеттик органдын тапшырыгы боюнча жүргүзүлгөн
КЭУлардын кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу. 2004-жылы 24-майдагы
№69 «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы Кыргызстанда
юридикалык жак катары катталган юридикалык жактардын бардыгына
мамлекеттик тапшырык боюнча сынакка катышууга мүмкүндүк бергенине
карабастан, КЭУлар аларга сейрек катышат. Мамлекеттик сатып алуулар
жөнүндөгү Мыйзамда   мындай катышууга тоскоолдук кылган айрым
жоболор да болушу мүмкүн. Негизинен, аларга тендердик арызды камсыз
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кылуу боюнча10 жана сатып алуу келишимин колдонууну кепилдик камсыз
кылуу11 боюнча талаптар кирет.    Коммерциялык уюмдардан айырмаланып,
КЭУлардын конкреттүү долбоорлор менен программаларды аткарууга
байланышпаган өздүк каражаттары жок, жана алардын чектелген каражаты  
тендердик арызды кепилдик камсыздоого же/жана сатып алуу келишимин
аткарууга кепилдикти камсыздоого мүмкүндүк бербейт. Мыйзам ошондой
эле социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн мааниге ээ болгон
майда сатып алуулар үчүн жөнөкөйлөтүлгөн жетиштүү процедураларды
өзүнө камтыбайт. Мындай процедуралардын жоктугунун жыйынтыгы катары
– тендердик документация боюнча талаптар жана сынакка катышууга болгон
башка талаптар көптөгөн КЭУлар үчүн өтө чоң татаалдыктарды жаратат.
КЭУлардын мамлекеттик сатып алуулар сынагына катышпагандыгынын дагы
бир маанилүү фактору болуп,  мамлекет үчүн керек болгон кызмат көрсөтүү
боюнча көпчүлүк КЭУлардын чектелген компетенциясы болуп саналат.  
Субсидиялар, нормативдик колдоо жана ваучерлер Кыргызстанда
КЭУларды мамлекет тарабынан каржылоо механизмдери катары такыр  
колдонулбайт.  
§ 4. Жеке жана юридикалык жактардын кайрымдуулуктары
Юридикалык жактардын кайрымдуулуктары
Бизнес-сектор коомдогу социалдык стабилдүүлүккө жана анын
товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга жөндөмдүү  
жарандардын жакшы жашашына кызыкдар.   Көптөгөн ири компаниялар өз
фонддорун түзгөндүгү кокусунан эмес (мисалы, АКШдагы «Фонд Хитачи»  
же Испаниядагы «Фундеско» жана башкалар). Башка коммерциялык
компаниялар жана кичи ишканалар социалдык проблемаларды чечип жаткан
КЭУларды түз каржылоого басым коюшат же кайрымдуулук фонддору
аркылуу каржылашат.   
КЭУларды коммерциялык компаниялар тарабынан каржылоо жылдан
жылга өсүп баратат. Мисалы, АКШда 2011-жылы кайрымдуулук уюмдарга
берилген корпоративдик кайрымдуулуктардын суммасы 14,9 млрд долларды
түзгөн12.
Жеткирүүчүгө (подрядчы) сатып алып жатканга бериле турган  кандайдыр бир милдеттенмени аткарууну камсыз кылуу, банк кепилдиктери, резервдик аккредитивдер, чектер сыяктуу камсыз кылуу ыкмалары менен, ал
боюнча биринчи милдеттенмени кандайдыр бир банк алат, депозиттер накталай каражаттар, жөнөкөй жана
которуу векселдери (мамлекеттик сатып алуулар туурасында мыйзамдын 1-беренеси);
11
Сатып алуу келишимин аткарууга байланышкан  жеткирүүчү (подрядчы) тарабынан сатып алуучу мекемесине
берилген  милдеттенменин аткарылышын камсыз кылуу жөнүндө
10
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Жеке кайрымдуулуктар негизинен диний мекемелерди, билим берүү,
саламаттыкты сактоо тармагын колдоого, социалдык жана гуманитардык
кызмат көрсөтүүлөргө, маданият менен искусствону өнүктүрүүгө, турак жай
маселелерин чечүүгө, айлана чөйрөнү коргоого багытталган.  
Кыргызстанда
бизнес-сектор
билинээрлик
кайрымдуулук
ишмердүүлүктү али жүргүзө элек. Мамлекет, бизнес-сектордун кайрымдуулук ишмердүүлүгүн колдоо максатында, салык жеңилдиктерин караган (Салык кодексинин 208-беренеси):
«Кайрымдуулук уюмдарына, о.э. жеке менчик формасынан көз
карандысыз маданият жана спорт мекемелерине бир салык жылдын
аралыгында салык төлөөчүнүн салык алынган кирешесинин 10 пайыздан
ашпаган өлчөмдө   кайтарымсыз берилген активдер, анын ичинде акча
каражаттары жана мүлк (баланстык наркы боюнча),  эгер бул активдер аларды
берип жаткан салык төлөөчүнүн пайдасына колдонулбаса, жылдык кирешенин
жыйындысынан алынып салынат»13.
Жарандардын кайрымдуулуктары
Жеке кайрымдуулук – бул жарандар тарабынан   материалдык
жана каржылай кайрымдуулук, ошондой эле жарандардын КЭУлардын
ишмердүүлүгүнө кайтарымсыз катышуусу. Жеке кайрымдуулук байыркы
мезгилдерден бери эле белгилүү. Дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде
элдер бири-бирине түздөн-түз, же кандайдыр бир уюмдар аркылуу жардам
берип келишкен.  Көп учурда калк өз каражаттарын социалдык жана билим
берүү программаларына (жакырлар үчүн оорукананы колдоо, мектептерди,
медициналык изилдөөлөрдү колдоо), ошондой эле чиркөөлөрдү, мечиттерди,
башка диний мекемелерди колдоого курмандык кылышат.    
Азыркы учурда жеке кайрымдуулук КЭУлар секторун каржылоонун
маанилүү булагы болуп саналат. АКШда 2011-жылы, кайрымдуулук жана
диний мекемелердин пайдасына болгон жеке кайрымдуулуктар    289 млрд
долларды түзгөн (болжол менен АКШнын  2% ИЖА), анын  95% - жарандар
жана 5% корпорациялар кайрымдуулуктарды беришкен. Экономикалык
кризиске карабай, 2011-жылы жарандар   2010-жылга караганда   4% көп
кайрымдуулуктарды жасашкан. Муну менен, экономикалык кырдаал канчалык
оор болуп,  жакындардын турмушу кыйындаган сайын, мамлекет буга шарт
түзгөн сайын жарандардын социалдык проблемаларды чечүүгө аралашышы
“Charity navigator”:  http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=42 (Кайрымдуулук навигатору). Бул сумма АКШдагы кайрымдуулук мекемелеринин пайдасына кайрымдуулуктардын жалпы суммасынын 5% гана түзөт.  
13
Бул окуу куралынан 6-бапты карагыла.
12
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ошончо көп болот деген пикир далилденет.  
   Кыргызстанда жарандардын кайрымдуулук жасаган аракеттеринин  
статистикасы жүргүзүлгөн жок. Бирок, Кыргызстандагы жарандардын
кайрымдуулугу көп учурда КЭУлар аркылуу эмес, жардамга муктаждарга
жардамды түздөн-түз берүү аркылуу жүргүзүлгөндүгү жалпыга белгилүү.   
6-бап. Коммерциялык эмес уюмдарга салык салуу жана алар тараптан
Социалдык фондго камсыздандыруу төлөмдөрдүн төлөнүшү.

§ 1. Кыргыз Республикасында коммерциялык эмес уюмдарга салык
жеңилдиктерди берүүнүн негизги принциптери
2008-жылы 17-октябрда чыккан №230 Кыргыз Республикасынын Салык
кодексинин (мындан ары – Салык кодекси) 153-беренесинин 11-пунктунда
КЭУларга салык салуу максаты үчүн аныктамасы берилген, ага ылайык:  
"КЭУ" – төмөнкү талаптарга жооп берген уюм:
1) бул уюм Кыргыз Республикасынын КЭУларга   тиешеси бар
мыйзамдарында, о.э. Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында  
каралган уюштуруу-укуктук формада каттоодон өткөн;  
2) бул уюм өз ишмердүүлүгүнүн негизги максаты катары киреше алууну
көздөбөйт жана түшкөн кирешени анын мүчөлөрү, түзүүчүлөрү жана
кызматтагы адамдарынын ортосунда бөлүштүрүлбөйт.  
Ошентип,   коммерциялык эмес болуп, салык салуу максаты
үчүн, төмөнкү уюштуруу укук формасында түзүлгөн уюмдар саналат:
«коомдук бирикме», «фонд»,   «диний уюм», «ассоциация формасында
юридикалык жактардын бирикмеси (союз)» жана Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган башка уюштуруу укук формада түзүлгөн КЭУлар,
мисалы микрокредиттик агенттиктер14 сыяктуу.  
Негизинен алып караганда, КЭУ деген макам кандайдыр бир
атайын салык режимин алуу үчүн же салык жеңилдиктерин алуу үчүн
негиз боло албайт. Эгер кадимки КЭУ өз ишмердүүлүгүнүн негизинде
киреше алса, ал башкалар сыяктуу эле кирешеге салык төлөөчү болуп
эсептелет. Эгерде, бул   уюмдун салык салынуучу беримдеринин көлөмү 12
үзгүлтүксүз айдын аралыгында кошумча наркка салыктын (КНС) каттоо
14

Кыргыз Республикасынын 2002-жылы 23-июлдагы №124 «Кыргыз Республикасындагы кенже каржы уюмдары
туурасында» Мыйзамынын 1-беренеси.  
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босогосунан ашып кетсе (бүгүнкү күнү бул босого 4 млн сомду түзөт), анда
ал КНС төлөөчүсү болуп эсептелет. КЭУнун кызматкерлери алынган айлык
акыларынан киреше салыгын төлөшөт. КЭУлар сатуудан алынуучу салыгын,
жер салыгын жана мүлк салыгын төлөшөт.   
Ага карабай, салык мыйзамдары кандайдыр бир негизде КЭУлардын,
өзгөчө кайрымдуулук уюумдардын, өнүгүшүнө стимул түзөт.  Үч салыктын
түрүнөн   бошотуу аркылуу кайрымдуулук уюмдары үчүн маанилүү салык
жеңилдиктери каралган: (1) кирешеге салыгы, (2) КНС, эгер беримдер
кайрымдуулук максатта жасалса жана (3) сатуудан алынуучу салыгы.  
Кадимки КЭУга карата жеңилдиктерди берүү алардын коомго пайдалуулугун
эске алып кирешелеринен, айлантуулардан, КЭУлардын беримдеринин айрым
түрлөрүнөн бошотуу аркылуу жүргүзүлөт.  Бул ыкманын мааниси төмөнкүдө,
ага жараша бир дагы уюм коммерциялык эмес статусуна карабай салыктардан
автоматтык түрдө кутулат дегенди билдирбейт.   Анын кирешелери,
айлантуулары жана беримдери жеңилдетилген деп саналган убакта чейин –
ал салык төлөбөйт. Ошол эле учурда, салык салуу объектилери пайда болгон
учурда – салыктар жалпы негиздерде төлөнөт.  Бул ишмердүүлүктүн бардык
этабында болушу мүмкүн, анткени бардык КЭУлар мыйзам тарабынан тыюу
салынбаган чарба операцияларын жүргүзүүгө жана салык салууга жаткан
кирешелерди алууга жана беримдерди жасоого  укуктуу.  
§ 2. Пайдага салык
Салык мыйзамдары, эреже катары, КЭУларды пайдага салыктан  
бошотпойт.   Эгерде салык салынуучу киреше алынып калса, андан 10%
пайдага салык алынат. Бул салыкты төлөөчүлөрдүн ичине Салык кодексинин
212-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык,  I жана II топтогу майыптар
коому, о.э. Кыргыз көзү азиздер менен дүлөйлөрдүн коомдук   ишканалары
кирбейт, эгерде ишканада майып, көзү азиз, дүлөй жумушчулардын жалпы
санынын 50 пайыздан кем эмес бөлүгүн түзсө жана алардын айлык акысы
жалпы эмгекти төлөө фондунун  50 пайыздан кем эмес бөлүгүн түзсө. Мындай
ишканалардын тизмеси   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан
аныкталат15. Бул тизме чектелүү, жана коммерциялык уюмдар менен катар,
ага майыптардын КЭУлары да кошулган.  
15
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I жана II топтогу майыптар коому, о.э. Кыргыз азиздер менен дүлөйлөрдүн коомдук  ишканаларынын тизмеси,
анда майыптар, азиздер менен дүлөйлөр  иштегендердин жалпы санынын 50 пайыздан кем эмес бөлүгүн түзөт
жана алардын айлык акысы жалпы эмгекти төлөө фондунун   50 пайыздан кемирээгин түзөт жана кирешеге
болгон салыкты төлөөдөн бошотулат. Бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылы 30-декабрдагы №
736 токтому менен бекитилген.

Салык кодексинин 212-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык,
«кайрымдуулук уюумдардын кирешеси салык төлөөдөн бошотулат».  Салык
кодексинин  153-беренесинин   2-пунктуна ылайык,  кайрымдуулук уюму –
бул төмөнкү талаптарга жооп берген КЭУ:
а) КЭУлар жана кайрымдуулук ишмердиги жөнүндө Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана кайрымдуулук ишаракетин жүзөгө ашыруучу;
б) акциздик товарларды өндүрүү жана/же сатуу жана букмекердик
кеңселердин жана тотализатордун иштери боюнча иш-аракетти жүргүзүү
менен алектенбеген;
в) саясий партияларды же шайлоо кампанияларын колдоого катышпаган.
Ушул эле берененин 1-пункту кайрымдуулук ишмердигинин
аныктамасын бекитет, ага ылайык:
«Кайрымдуулук ишмердиги - жарандарга жана юридикалык жактарга
активдерди пайда көздөбөй берүү (акысыз негизде же жеңилдетилген
шарттарда) же болбосо аларды сатууга кеткен чыгымдардан ашпаган акыга
кызматтарды көрсөтүү жана жумуштарды аткаруу боюнча кайрымдуулук
ишмердик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган
кайрымдуулук максаттарын ишке ашырууга багытталган жеке жана/же
юридикалык жактардын ыктыярдуу иш-аракети».  
Кайрымдуулук уюмдун статусун алуу үчүн КЭУлар мыйзамдар
тарабынан кайрымдуулук уюмдар үчүн орнотулган критерийлерге жооп
бериши керек. Негизинен, мындай критерийлер Кыргыз Республикасынын
«Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө» Мыйзамында камтылган. Бул
мыйзамга ылайык, кайрымдуулук уюму болуп, түшкөн кирешенин 98%
кайрымдуулук максаттарга колдонгон   уюмдар саналат. Бул деген, КЭУнун
кызматкерлерин айлык акысына, кеңсенин ижара акысына, жабдууларды
сатып алууга   жана башка зарыл болгон материалдык ресурстарга түшкөн
каражаттын 2 гана пайызы колдонулат дегенди билдирет.    Кайрымдуулук
максаттардын тизмеси да бул мыйзамда аныкталган. Ушул эле учурда Мыйзам
КЭУлардан алардын кайрымдуулук статусун тастыктаган салык же башка
мамлекеттик органдан берилген жазуу жүзүндөгү кандайдыр бир документти
көрсөтүүнү талап кылбайт.       
Андан сырткары, Салык кодексинин 189-беренесинин 3-пунктуна
ылайык, КЭУлар тарабынан алынган төмөнкү кирешелерден пайда салыгы
алынбайт:  
а) мүчөлүк жана кирүү төгүмдөрү;
б) уставдык максаттарда пайдалануу шартында гуманитардык жардам
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жана гранттар;
в) уставдык максаттарда пайдалануу шартында акысыз алынган
активдердин наркы;
г) көп квартиралуу үйлөрдү жана аларды тейлеген имарат, курулмаларды
техникалык жактан тейлөөгө жумшалчу төлөм;
д) өздөрүнүн мүчөлөрүнө суу колдонуучулар ассоциациясы тарабынан
көрсөтүлүүчү уставдык иштин алкагында сугат сууларын берип туруу боюнча
тейлөө кызматына жумшалчу төлөм;
е) диний каадаларды, ырым-жырымдарды, зыйнаттарды көрсөтүүдөн,
ажылык зыяраттарды уюштуруу жана өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдөн,
ошондой эле ыктыярдуу кайыр-садагалардан түшкөн кирешелери.
Салык кодексинин 153-беренесинин 6-7-пункттары «грант» жана
«гуманитардык жардам» түшүнүктөрүнө төмөнкүдөй аныктамаларды берет:
"Грант" – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик, саясий максатты көздөбөгөн
КЭУларга мамлекеттер, эл аралык, чет өлкөлүк жана ата мекендик уюмдар
тарабынан акысыз берилүүчү активдер.   
"Гуманитардык жардам" – калктын турмуш-тиричилик шарттарын
жакшыртуу, ошондой эле аскердик, экологиялык жана техногендик мүнөздөгү
өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн аларды андан ары керектөө
жана/же акысыз бөлүштүрүү шарттарында азык-түлүк, техника, шайман,
жабдуу, медициналык каражаттар жана медикаменттер, башка мүлк түрүндө
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарына, мамлекеттик, КЭУларга, ошондой эле муктаж адамдарга
мамлекеттер, уюмдар тарабынан акысыз берилүүчү активдер.
Ушул эле берененин 4 жана 29-пункттары кирүү жана мүчөлүк акыларга
төмөнкү аныктамаларды берет:  
"Кирүү төгүмдөрү" - бул уюмдун уюштуруу документтеринде
каралган өлчөмдө жана тартипте мүчөлүккө негизделген КЭУга кирүүдө
адамдар тарабынан берилүүчү активдер, мында берүүлөр өздүк наркынан
төмөн баа боюнча же болбосо бул уюмга акысыз мүчөлүккө утурлап кызмат
көрсөтүү менен шартталбайт.
"Мүчөлүк акылар" - КЭУнун уюштуруу документтеринде каралган
өлчөмдө жана тартипте алардын мүчөлөрүнө берилүүчү активдер, мындай
берүү товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү ошол уюмдун
мүчөсүнө акысыз же болбосо өздүк наркынан төмөнкү баада утурлама берүү
менен шартталбайт.
КЭУнун жылдык кирешесинин жыйындысына жогоруда саналып
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өткөн кирешелерди кошпой туруп, салык алынуудан бошотулган кирешени
алууга байланышкан чыгымдар салык салуу   максаты үчүн эсептеп
чыгарууга кирбей тургандыгын эстен чыгарбоо керек. Башкача айтканда,  
уставдык коммерциялык эмес ишмердүүлүгү боюнча кирешелер менен
чыгашалардын жана коммерциялык ишмердүүлүк   боюнча чыгашалар
менен кирешелердин өз-өзүнчө эсебин жүргүзүү керек   (эгер КЭУ мындай
коммерциялык ишмердүүлүктү  жүргүзсө). Мындай өз-өзүнчө эсеп жүргүзүү
иш жүзүндө абдан татаал экендигин жана мыйзамда жетишээрлик так жөнгө
салынбагандыгын унутпаш керек.  
   Пайдага салык боюнча аныкталган жеңилдиктерди кайрымдуулук
менен алектенген коммерциялык уюмдар жана жеке ишкерлер да алышат.
208-беренеге ылайык: “акча каражаттарды жана мүлктү (баланстык наркы
боюнча) кошуп алганда акысыз негизде менчик формасына карабастан
кайрымдуулук уюмдарына, ошондой эле маданий жана спорттук уюмдарга
салык төлөөчүнүн салык алынуучу кирешесинен 10 пайыздан ашпаган
өлчөмдө салыктык жылдын ичинде өткөрүп берилген активдер, аларды
өткөрүп берген салык төлөөчүнүн пайдасына бул активдер кириштелбей
турган шарттарда жылдык жыйынды кирешеден чыгарып салынууга тийиш”.
§ 3. Киреше салыгы жана
Социалдык фондго камсыздандыруу төлөмдөрү
Бардык коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар төмөнкү
милдеттүү төлөмдөрдү төлөөгө милдеттүү:
1) өз каражаттарынын эсебинен, жалданган кызматкерлердин
пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрүнөн 17,25%  
өлчөмүндө Социалдык фондго камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө
(жумуш берүүчүнүн үлүшү);   
2) кызматкерлердин пайдасына эсептелген айлык акысынан кармоо
жана кармалган акчалардын эсебинен төмөнкү төлөмдөрдү которуу:
− кызматкердин пайдасына эсептелген айлык акысынан 10%
өлчөмүндө Социалдык фондго камсыздандыруу төлөмдөрүн
төлөө (жумушчунун үлүшү).      
− мамлекетик бюджетке кызматкердин пайдасына эсептелген
айлык аксынан 10% өлчөмүндө жеке киреше салыгын төлөө.  
КЭУлардын кызматкерлеринин кирешелерине жалпы негиздерде
жеке киреше салыгы салынат. Аларга, эгер айлык акысы салык салынбаган
кирешелердин (гранттар, кирүү жана мүчө акылар) эсебинен төлөнүп берилген
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учурда да жеке киреше салыгы салынат. Жеке киреше салыгы негизинен төлөө
булагынан алынат, төлөө булагы - бул жалдоочу же жумуш берүүчү уюм.    
Бирок, КЭУлардан   физикалык жактарга келип түшкөн айрым
кирешелер, негизинен  КЭУлардан социалдык реабилитацияга же адаптацияга,
медициналык жардамга   муктаж болгон жактарга,   тирлик деңгээлинен
кирешеси аз: (а) качкындарга жана; (б) катуу ооруларга,  жеке киреше салыгы
салынбайт.   Бул, ченем Салык кодексинин 167-беренесинин 37-пунктунда
чагылдырылган.   
Салык кодекси кайрымдуулук кылуу үчүн жеке ишкер катары
катталбаган жарандар үчүн эч кандай  стимулдарды камтыбайт.  
Кайрымдуулук жардамы алган жарандар үчүн да жеңилдиктер жок.
Мисалы, окууга, илимий изилдөөгө, адабий жана башка ишмердүүлүккө
физикалык жактарга берилген гранттар, салык алуу  максатында грант болуп
саналбайт, алуучу үчүн жылдык кирешенин жыйындысынын бир бөлүгү деп
таанылат жана аларга жалпы тартипте салык салынат.   
Гуманитардык жардам катары физикалык жак алган мүлктүн
баасынын кирешесине болгон салыктан бошотуу (167–б, 26-п), о.э. физикалык
жактан алынган акысыз жардам, жалпы эрежеден тышкары калат, ал белек
аныктамасына кирип, ага салык салынбайт.  
§ 4. Кошумча нарк салыгы
Жалпысынан КЭУлар кошумча наркка салыгынан (КНС) бошотулбайт.
Бирок, көпчүлүк учурда алар бул   салыкты төлөшпөйт,   анткени салык
салынган беримдердин көлөмү көп учурда каттоо босогосуна жетпейт, ал
бүгүн үзгүлтүксүз 12 ай үчүн 4 млн сомду түзөт.   Эгер каттоо босогосуна
жетип калса, бул   учурда  уюм кийинки айдын аралыгында салык кызматынан  
КНС боюнча каттоодон өтүп, ай сайын бул   салыкты төлөп турушу керек
жана ал каттоону жараксыз кылмайынча жана салык салынган беримдерди
токтотмоюнча КНС боюнча салык кызматына отчет берип турушу керек.   
КНС эсептөө төмөнкүдөй жүргүзүлөт. Эгер товарлар, жумуштар
жана тейлөөлөр КНСти төлөөчүлөрдөн алынса – салыктын суммасы счетфактурада сатып алуу баасынан өзүнчө бөлүнүп жазылат. Отчет түзүү
учурунда, салык төлөөчү өз сатып алуучусуна бир айдын ичиндеги   КНС
суммасын эсептеп чыгарат, андан кийин төлөнгөн же төлөөгө тийиш болгон
КНСти эсептейт.   Эгер, уюм товар, жумуш, тейлөө беримдерди ишке ашырса
жана ошол беримдердин КНС көлөмү, бөлөк КНС төлөй турган уюмдардан
келген беримдердин КНСнин баасынан ашып кетсе – айырмасы КНС катары
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бюджетке төлөнөт. Эгер  жыйынтыгы терс болсо, анда алынган сумма салык
төлөөчүнүн жеке эсебине чогула берет да, болочок салыктарды төлөөгө
жумшалат.   
Салык кодексинин 252-беренеси КЭУлар тарабынан аткарылган айрым
беримдерди КНС салуудан бошотот:  
«КЭУлардын беримдерин ишке ашырууга кеткен чыгымдан ашпаган
акы үчүн ишке ашырылуучу беримдер КНСтен бошотулган беримдер болуп
эсептелет, эгерде:
1) балдарды же улгайган курактагы жарандарды социалдык колдоо же
коргоо үчүн;
2) билим берүү, саламаттык сактоо, илим, маданият жана спорт
тармактарындагы беримдер болсо».
Салык кодексинин 251-беренесине ылайык, кайрымдуулук уюмдары
КНС төлөөдөн бошотулат, эгер беримдер кайрымдуулук максаттарда
аткарылса.    Салык кодекси «беримдер кайрымдуулук максатта аткарылса»
эмне экендигин түшүндүрбөйт. Кыргыз Республикасынын «Меценаттык  
жана кайрымдуулук ишмердүүлүк туурасында» Мыйзамынын 1-беренесинде
кайрымдуулук максаттарынын   кайсы максатка жетүү үчүн түзүлүп жаткан
максаттар тизмеленген.   Бул максаттар   «беримдер кайрымдуулук максатта
аткарылса»  түшүнүгүн аныктоодо колдонулушу керек.  
Эгер кандайдыр бир жак КЭУга товарларды акысыз берсе, анда КНС
төлөө боюнча жоопкерчилик ошол жакка жатаарын белгилей кетүү керек.  
§ 5. Акциз салыгы
КЭУлар өндүрүлүп жаткан акциздик товарларга болгон акциздик
салыктардан бошотулбайт. Бирок, эреже катары аларды өндүрүшпөйт. Мындай
ишмердүүлүк менен алектенген кайрымдуулук уюмдары, алар кандай гана
кайрымдуу максаттар менен  алектенбесин, дароо өз статусун жоготушат.  
Акциздик товарларга салык мыйзамдары товарлардын чектелген
гана тизмесин киргизишкен, ага алкоголдук ичимдиктер, тамеки азыктары,
күйүүчү-майлоочу материалдар жана башка кымбат баалуу предметтерди
киргизсе болот. Салык салуу объектиси болуп, же физикалык көлөмү, же
товардын баасы кирет. Акциздик салыктын базалык ставкасы Салык кодекси
менен аныкталат.   
Салык кодекси КЭУлар үчүн, анын ичинде кайрымдуулук уюмдар
үчүн, акциздик салык боюнча эч кандай жеңилдиктерди карабайт.  
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§ 6. Жер салыгы
Жер салыгы жер тилкесин колдонууга же ээлөөгө укук берүүчү
документке ээ жактардан алынат. Жер салыгы өзүнө айыл чарба жерине
жана калктуу пункттардын жерлерине, өнөр жайга, транспортко, байланыш,
коргонуу багытына, жаратылышты коргоо,  ден соолукту сактоо, рекреациялык
багыттагы, токой чарбасына болгон ж.б. жер тилкелерин колдонуу үчүн
салыктарды камтыйт. Ставкалар Салык кодексинде жерлердин жайгашкан
жерине   жана бөлүнүшүнө жараша   дифференцияланып орнотулат (аларды
колдонуу үчүн багытына жараша). Айрым КЭУлар жер салыгын төлөөдөн
бошотулат. Жер кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүгүнүн 5, 9-пункттарына
ылайык,  салык төмөнкү жер тилкелеринен алууга жатпайт:  
5) майыптар уюмдарынын, согуштун катышуучуларынын жана аларга
теңдешкен жактардын жерлери жана көзү азиздер менен дүлөйлөрдүн
коомунун жерлери;
9) Кыргыз Республикасынын мыйзамында орнотулган тартипте
катталган диний уюмдардын кудайга сыйынуучу жайларына кирген жерлер.
Кудайга сыйынуучу объекттер – биргелешип кудайга тобо кылуу,
ишеним таратуу максатында сыйынууларды, ырым-жырымдарды түздөн-түз
аткаруу үчүн диний мекемелердин кыймылсыз мүлкү.  
§ 7. Мүлк салыгы
Мүлккө болгон салык мамлекеттик, муниципалдык жана жеке
менчикте турган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөргө салынат.  Мүлккө
болгон салык жер салыгынан айырмасы,  жер салыгы  жер тилкелерине гана
салынса, мүлк салыгы жер тилкелерине салынган курулуштарга салынат.      
Мүлккө болгон салыктын салык төлөөчүсү анын менчик ээси болуп
саналат. Эгер, мүлктүн ээсин аныктоого мүмкүн болбой калган учурда (мисалы,
мүлккө болгон каттоо жок болгон учурда) бул мүлктү колдонуп жаткан уюм
же физикалык жак мүлккө болгон салыктын салык төлөөчүсү болуп калат.   
Жеке колдонууга берилген мамлекеттик мүлккө   салык салынышы керек,
мындай учурда мүлктү колдонуп жаткан жак салыкты төлөйт.   
Мүлккө болгон салык Кыргыз Республикасына биринчи жолу жаңы
Салык кодексин кабыл алуу менен киргизилген, ал 2009-жылы 1-январда
күчүнө кирген.   
Бирок, 2009-жылы 27-мартта   бул   салыкты колдонууга мораторий
жарыяланган, ошондон бери анны колдонуу механизми иштелип чыга элек
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болчу. Салык кодексине кийинки өзгөртүүлөрдүн кабыл алынышы менен бул
салык 2011-жылы 1-январдан баштап күчүнө кирди.   
Мүлк топтору
       Салык кодекси боюнча мүлк объектилери төрт топко бөлүнөт:
1-топ: ишкердик ишти жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланылбаган, туруктуу
же убактылуу жашоо үчүн арналган турак үйлөр, квартиралар, дача үйлөрү;
2-топ: турак үйлөр, квартиралар, дача үйлөрү, пансионаттар, эс алуу
үйлөрү, санаторийлер, курорттор, өндүрүштүк, администрациялык, өнөр
жайлык, ошондой эле ишкердик ишти жүргүзүү үчүн арналган жана/же
пайдаланылган башка капиталдык курулуштар;
3-топ: ишкердик ишти жүргүзүүгө арналган жана/же пайдаланылган
киоскалар, контейнерлер сыяктуу металл же башка конструкциялардан
жасалган убактылуу жайлар;
4-топ: транспорт каражаттары, анын ичинде өзү жүрүүчү машиналар
жана механизмдер.
Салыктын ставкасы
        Кыймылсыз мүлк объектилеринин баасына салынган салыкты эсептөө
(1, 2, 3-топтор) анын курулган жылынан, кыймылсыз мүлк салынган курулуш
материалдарынын түрүнөн  (кыш, бетон ж.б.),  мамлекеттин чегинде же  тигил
же бул калктуу пункттун чегинде мүлктүн жайгашкан жеринен  көз каранды.
        Эгер мүлк жеке ишкердүүлүк үчүн колдонулса, анда салыктын ставкасы
салык салынуучу базадан 0,8% өлчөмүндө орнотулат, а эгер мүлк жеке
ишкердүүлүк үчүн колдонулбаса, анда салыктын ставкасы салык салынуучу
базадан (наркынан) 0,35% өлчөмүндө орнотулат.   
       4-топтогу мүлктүн салык салынуучу баанын ставкасы кыймылдаткычтын
түрүнөн, көлөмүнөн, транспорттук каражаттын чыгарылган жылынан жана
башка техникалык мүнөздөмөсүнө жараша коюлат.   (КР СК 328-б).
КЭУлар мүлккө салык төлөө өзгөчөлүктөрү
Салык кодексине ылайык, бул   КЭУ коммерциялык эмес максатта
(мисалы, кеңсе үчүн) колдонуп жаткан   жана жеке ишкердүүлүк үчүн
колдонулбаган  КЭУнун мүлкү  жогоруда аталган топтордун бирине да кирбейт.  
Буга жараша, КЭУнун мындай мүлкүнө   мүлккө болгон салык салынбашы
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керек. Бирок, эгер КЭУнун кыймылсыз мүлкүнүн бир бөлүгү гана ижарага
берилсе, же жеке ишкердүүлүк үчүн колдонулса, анда бардык мүлк 2-топко
киргизилет да, салык салынуучу базанын 0,8%  ставкасы менен салык төлөшү
керек болот.  
Мүлктү колдонуу максатына карабай, айрым КЭУлар алардын
ишмердүүлүк тармагына жараша мүлккө болгон салыкты төлөөдөн бошотулат.
Салык кодексинин 330-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3 жана 4-пункттарына
ылайык, төмөнкү уюмдар мүлк салыгынан бошотулат:  
“3) I жана II топтогу майыптар коомунун, Кыргыз азиздер жана
дүлөйлөр коомунун уюмдарынын, мында майыптар, азиздер жана дүлөйлөр
иштегендердин жалпы санынын 50 пайыздан кем эмесин түзсө жана
алардын эмгек акысы жалпы эмгек акы төлөө фондунун 50 пайыздан кем
эмесин түзсө, ошондой эле жазык-аткаруу системасынын мекемелеринин
жана ишканаларынын мүлк объектилери. Аталган ишканалардын тизмеги
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат;
4) илим, билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, спорт, социалдык
жактан камсыздоо жана балдарды же улгайып калган курактагы аз камсыз
болгон жарандарды коргоо чөйрөсүндө иштерди жүргүзүүчү уюмдардын
2-топтогу мүлк объекттери”.
§ 8. Сатуудан алынуучу салык
Сатуудан алынуучу салык  - бул  кыйыр салык (товардын же кызмат
көрсөтүүнүн баасына кошумча баа), ал сатып алуучудан алынат жана
товардын же кызмат көрсөтүүнүн жалпы баасынан бюджетке сатуучу же
кызмат көрсөтүүчү тарабынан төлөнөт. Сатуудан алынуучу салык  объектиси
болуп товарларды сатуу, кызматтарды көргөзүү, жумуштарды аткаруу болуп
эсептелет. Сатуудан алынуучу салыктын  ставкасы ар кандай, ал товарларды
сатуу, жумуштарды аткаруу, кызматтарды көргөзүү КНСтен бошотулабы же
жокпу – ушундан көз каранды. Сатуудан алынуучу салыктын   ставкасын
аныктоонун башка критерийи - бул товарларды сатуу, кызматтарды көргөзүү,
жумуштарды аткаруу - соода ишмердүүлүгү үчүн ишке ашырылабы же жокпу
дегенге байланыштуу.
КНС салынган, же КНСтен бошотулган товарларды, товарларды
сатуу, жумуштарды аткаруу, кызматтарды көргөзүү үчүн, ставка соода
ишмердүүлүгү боюнча 1 пайыз өлчөмүндө орнотулат, жана соода кылбаган
ишмердүүлүккө 2 пайыз орнотулат. Эгер   товарларды сатуу, жумуштарды
аткаруу, кызматтарды көргөзүүгө КНС коюлбаса жана КНСтен бошотулбаса,
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анда сатуудан алынуучу салыктын  ставкасы  соода ишмердүүлүгү боюнча 2
пайыз өлчөмүндө орнотулат, жана соода кылбаган ишмердүүлүккө 3 пайыз
орнотулат.      
Салык кодексинин 315-беренесинин 2-бөлүгүнө төмөнкү укуктук
ченем бекитилген:
«2. Сатуудан алынуучу салыктан КЭУ товарларды сатса, жумуштарды
аткарса, кызмат көрсөтсө, төлөм товарларды сатуу, жумуштарды аткаруу,
кызматтарды көрсөтүү чыгымдарынан ашпаган ушул шарттарда бошотулат:
1) балдарды же улгайган жаштагы жетишсиз жарандарды социалдык
камсыздоо үчүн;
2) билим берүү, медицина, илим, маданият жана спорт чөйрөсүндө».
Ушул эле берененин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык, кайрымдуулук
уюмдары жеке ишкердүүлүктү жүргүзсө,  ишкердүүлүктүн бардык түрлөрүндө
сатуудан алынуучу салыктан толугу менен бошотулат.   
7-бап. Коммерциялык эмес уюмдарды кайра уюштуруу, жоюу, алардын
банкроттугу
КЭУнун ишмердүүлүгүн токтотуу аны кайра уюштуруунун (юридикалык жактын курамынан башка уюм бөлүнүп чыккан же  ага башка юридикалык жак кошулгандан башка учурларда), жоюунун же банкроттугунун натыйжасында болот.
§ 1. Коммерциялык эмес уюмдарды кайра уюштуруу
Негизги түшүнүктөр. Кайра уюштуруунун формалары
КЭУларды кайра уюштуруу институту жеке укуктун, анын ичинен ата
мекендик укук илиминин, эң кызыктуу жана ошол эле учурда эң аз изилденген
чөйрөсү болуп эсептелет.
Юридикалык жакты кайра уюштуруу адабиятта анын ишмердүүлүгүн
токтотуу ыкмаларынын бири катары каралат. Юридикалык жакты кайра
түзүү  юридикалык жакты жоюудан укуктардын өтүүсүнүн16 бардыгы менен
айырмаланат, башкача айтканда, мында юридикалык жактын укуктары менен
милдеттери башка жакка же кайра уюштурулган юридикалык жактын укук
мурастоочуларына өткөрүлөт.
16

Кайра уюштуруу юридикалык жактардын  ишмердүүлүгүн токтотуунун ыкмасы катары, Телюкина М.В., 2000
ж., 40-бет.
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Бардык юридикалык жак сыяктуу эле КЭУну кайра уюштуруу
бириктирүү, кошуу, бөлүү, бөлүнүп чыгуу же өзгөртүп түзүү формасында
ишке ашырылуусу мүмкүн.
Бириктирүүгө катышып жаткан эки же бир нече уюмдардын
ишмердүүлүгүн   токтотуп, алардын укуктары менен милдеттерин өткөрүп
берүү аркылуу жаңы уюмду түзүү уюмдарды бириктирүү деп аталат. Алардын
ар биринин укуктары менен милдеттери жаңыдан пайда болгон юридикалык
жакка өткөрүп берүү актысына ылайык өткөрүлөт.
Өткөрүп берүү актысына ылайык укуктар менен милдеттердин
баарын өткөрүп берүү менен бир же бир нече уюмдардын ишмердүүлүгүн
токтотуу уюмду кошуу деп аталат.   Кошуу учурда жаңы юридикалык жак
пайда болбойт, ал эми бир же бир нече башка уюмдар кошулган уюмдун
юридикалык статусу өзгөрөт (укуктар менен милдеттердин көлөмү).
Бөлүштүрүү балансына ылайык уюмдун бардык милдеттерин жана
укуктарын жаңы түзүлүп жаткан уюмдарга өткөрүп берүү менен анын
ишмердүүлүгүн  токтотуу уюмду бөлүү деп аталат.
Кайра түзүлүп жаткан уюмдун ишмердүүлүгүн токтотпостон, укуктар
менен милдеттерди  бөлүштүрүү балансына ылайык өткөрүп берүү аркылуу
бир же бир нече уюмду түзүү уюмдан бөлүнүп чыгуу деп эсептелет.
Уюмду өзгөртүп түзүү анын уюштуруу-укуктук формасын өзгөртүүнү
билдирет, анын натыйжасында башка түрдөгү юридикалык жак пайда
болот. Уюмду өзгөртүп түзүүдө өзгөртүп түзүүнүн натыйжасында пайда
болгон юридикалык жакка кайра түзүлгөн уюмдун бардык укуктары менен
милдеттери өткөрүп берүү актысына ылайык өткөрүлүп берилет.
КЭУну
кайра
уюштуруу,
жалпы
эреже
катары,
анын
уюштуруучуларынын, же юридикалык жактын уюштуруу документи
менен ыйгарым укугун алган органдын чечими боюнча ыктыярдуу түрдө
жүргүзүлөт; же лицензияда белгиленген операцияларды ишке ашыруу
уруксат берилген ишмердүүлүктүн жалгыз түрү болуп эсептелген финансыкредиттик уюмдарга же мекемелерге карата ыйгарым укуктуу мамлекеттик
органдын чечими боюнча мажбурлоо түрүндө жүргүзүлөт.
«Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө»
мыйзамынын 10-беренесине ылайык Улуттук банктын чечими боюнча
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кайра уюштурулуусу мүмкүн болгон КЭУлардын каалаган уюштурууукуктук формаларында түзүлүп жаткан микрокредиттик агенттиктердин
ишмердүүлүгүн жөнгө салуу жогоруда акыркы айтылгандардын мисалы
катары караса болот.
Кайра уюштуруунун аталган формаларынын каалаганын колдонуу
кайра уюштурулуп жаткан юридикалык жактын кредиторлору үчүн
терс кесепеттерин алып келбеши керек. Ошондуктан, мыйзам уюмдун
негиздөөчүлөрү, катышуучулары, юридикалык жакты кайра уюштуруу
жөнүндө чечим кабыл алган орган бул тууралуу кайра уюштурулуп жаткан
уюмдун бардык кредиторлоруна жазуу жүзүндөгү маалымат берүүсүн талап
кылат. Ал эми кайра түзүлүп жаткан юридикалык жактын кредиторлору бул
юридикалык жак карыз болуп эсептелген  милдеттенмелерди токтотууну же
мөөнөтүнөн мурда аткарууну жана келтирилген зыяндардын ордун толтурууну
талап кылууга укуктуу.
Өткөрүп берүү актысынын жана бөлүштүрүү балансынын мазмунуна
коюлган талаптар Жарандык кодекс менен аныкталат. Бул документтерде кайра
түзүлүп жаткан юридикалык жактын  кредиторлоруна жана карызкорлоруна
карата бардык милдеттенмелер алардын катарында тараптар талашып жаткан
милдеттенмелер, боюнча укуктардын жана милдеттенмелердин өтүүсү
жөнүндө жоболор бар болуусу керек.
Өткөрүп берүү актысы жана бөлүштүрүү балансы юридикалык
жактын негиздөөчүлөрү (катышуучулары) тарабынан же кайра уюштуруу
жөнүндө чечим кабыл алган орган тарабынан бекитилет.
Эгер бөлүштүрүү балансы кайра уюштурулуп жаткан юридикалык
жактын укук мурастоочусун аныктоого мүмкүнчүлүк бербесе, анда жаңыдан
пайда болгон юридикалык жактар кайра уюштурулган юридикалык жактын
кредиторлорунун алдында бирдиктүү (солидардык) жоопкерчиликтүү
болушат.
Бул эрежелер кайра уюштурулуп жаткан юридикалык жактын
кредиторлорунун укуктары менен кызыкчылыктарынын эң маанилүү
кепилдиктерин түзөт.
КЭУларды кайра уюштурууну укуктук жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү
КЭУларга карата эң чоң оорчулукту кайра уюштуруунун жол берилген
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формаларын аныктоого байланыштуу проблемалар пайда кылат. Мында, эреже
катары, КЭУнун макамын сактоо менен катар түрүн өзгөртүү – коммерциялык
эмес  уюмду коммерциялык уюмга өзгөртүп түзүү, КЭУну кайра уюштуруунун
мүмкүн болуучу формалары жөнүндө маселени чечүү кыйынчылыкка турат.
Көбүнчө КЭУлар жөнүндө атайын мыйзамдар кайра уюштуруу маселеси
боюнча кайра уюштуруунун жол берилген формаларына байланыштуу
мамилелерди түз жөнгө салбастан, Жарандык кодекске шилтеме берген
ченемдерди камтыйт. Бул учурда Жарандык кодекстин кайра уюштурууга
жана КЭУларга арналган ченемдеринде кайра уюштуруунун жалпы тартиби
гана камтылган (Жарандык кодекстин 92-95-беренелери), ал эми КЭУну
коммерциялык уюм катары өзгөртүп түзүү мүмкүнчүлүгү юридикалык
жактардын бирикмелерине (ассоциациялар менен союздарга) карата гана
аныкталган.  
КЭУлардын ишмердүүлүгүн деталдуу жөнгө салууга арналган укуктук
ченемдердин жоктугу бир гана ата мекендик жеке укукка мүнөздүү эмес –
көптөгөн чет өлкөлөрдүн укук тартибинде жарандык укуктун юридикалык
жактарына17 мыйзам чыгаруучу чоң кызыгуу менен мамиле жасабайт.
КЭУларга карата кайра уюштуруу процедурасын колдонуу түшүнүктүү
болушу үчүн түзүлгөн төмөнкү таблицада КЭУлардын бар болгон формалары
эки базалык түргө топтолгон:
1) Мүчөлүк мамилелерге негизделбеген уюмдар;
2) Мүчөлүк мамилелерге негизделген уюмдар.

17
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Континенталдык укук тутумдарында мындай түрдө көбүнчө өзүнүн ишмердүүлүгүнүн максаты катары пайда
алууну көздөбөгөн уюмдар аталышат.

Мүчөлүк мамилелерге негизделбеген уюмдар
Мекеме
+
+
+
+
Фонд
+
+
+
+
Мүчөлүк мамилелерге негизделген уюмдар
Коомдук
+
+
+
+
бирикме
Юридикалык
+
+
+
+
жактардын
бирикмеси
Диний уюм
+
+
+
+
Саясий партия +
+
+
Кесиптик
+
+
+
+
бирлик
Кредиттик
+
+
+
+
союз
Коммерциялык +
+
+
+
эмес
кооператив
Иш
+
+
+
+
берүүчүлөрдүн
бирикмеси
+
+
+
+
Суу
пайдалануучулардын
ассоциациясы
Турак жай
+
+
+
+
менчик
ээлеринин
шериктештиги

Коммерциялык
уюм катары
өзгөртүп түзүү

Башка уюштурууукуктук формадагы
КЭУ катары
өзгөртүп түзүү

Бөлүү

Бөлүнүп чыгуу

Кошуу

Бириктирүү

2-таблица

+
-

-

+

-

+

+

+
+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-
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Мындан ары кайра уюштурууга байланыштуу мамилелерди жөнгө
салууда ар кандай ыкмаларды колдонуу көз карашынан алганда эң көп
кызыгууну жараткан КЭУлардын айрым формалары кененирээк каралган.
Мекеме
КЭУ жөнүндө мыйзамында мекемелерди кайра уюштуруунун
процедуралары жана жол берилген формалары боюнча ченемдер жок.
Жарандык кодекс дагы бул мамилелерди жөнгө салбайт. Ошондуктан,
мекемелерди кайра уюштуруу процесси башка формадагы КЭУларды кайра
уюштуруу процессиндей эле жүрөт.
Аны менен катар, Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук
актыларында атайын чектөөлөр каралган (мисалы, билим берүү мекемелери
үчүн). Ошентип, Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө”
мыйзамынын 42-беренесине ылайык, эгер негиздөөчү билим берүү уюмунун
көрсөткүчтөрүн талап кылынган ченемдерге чейин жеткирүүгө милдеттенме
алса, билим берүү уюму башка түрдөгү билим берүү уюмуна кайра түзүлүүсү
мүмкүн. Билим берүүчү уюмду кайра уюштуруу, эреже катары, окуу жылынын
аягында ишке ашырылат.
Фонд
Фонд уюштуруу-укуктук формасы юридикалык жактар жөнүндө ата
мекендик мыйзам тутумунда өзгөчө орунду ээлеп келет.
КЭУ жөнүндө мыйзамында фондду кайра уюштуруу жөнүндө
чечим кабыл алуу Байкоочу кеңештин компетенциясына киргизилгендиги
аныкталган (28-берене). Бирок кайра уюштуруунун жол берилген формалары
белгиленген эмес. Мыйзам чыгаруучунун мамилеси ушундай болгон учурда,
жалпы эреже боюнча, фонддун өзүнүн уюштуруу-укуктук формасынын
чегинде фондду кайра уюштуруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө айтууга болот.
Бирок, айрым учурларда кайра уюштуруу боюнча мамилелердин жөнгө
салынбагандыгы анын мүмкүн эместиги катары чечмеленген учурдагы укук
колдонуу тажрыйбасын дагы эске алуу зарыл.
Россиялык укук таануучу Д.И. Степановдун пикири боюнча, “фондду
башка түрдөгү юридикалык жак катары өзгөртүп түзүү формасында кайра
уюштурууга жалпы эреже боюнча жол берилбеши керек, антпесе, бул
тажрыйба фондду соттон тышкары жоюуга жол бербөө жөнүндө ченемдерди
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айланып өтүүгө алып келет”1.
Фонд уюштуруу-укуктук формасына арналган ченемдер менен
мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор жөнүндө ченемдердин катнашы  
жөнүндө маселе өзгөчө тажрыйбалык кызыгууну жаратат. Коомдук фонддон
айырмаланып, “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик эмес пенсиялык
фонддор жөнүндө” мыйзамы мамлекеттик эмес пенсиялык фондду кайра
уюштуруунун жол берилген формаларын түз карайт, атап айтканда, кайра
түзүүдөн тышкары төрт форманы карайт (бириктирүү, кошуу, бөлүү, бөлүп
чыгаруу). Мында пенсиялык фондду кайра уюштуруу көз каранды эмес
аудитордун корутундусуна ылайык, жөнгө салуучу орган менен макулдашуу
боюнча жалпы чогулуштун чечиминин негизинде жүзөгө ашырылат
(31-берене).
Юридикалык жактардын бирикмеси (ассоциация, союз)
Юридикалык жактардын бирикмесин кайра уюштуруу жарандык
мыйзамдарда каралган юридикалык жактарды кайра уюштуруунун жалпы
эрежелери боюнча ишке ашырылат.
Мыйзамдарда юридикалык жактын түрүн КЭУдан коммерциялык
уюмга өзгөртүү мүмкүнчүлүгү каралбаган КЭУлардын башка уюштурууукуктук формаларынан айырмаланып, юридикалык жактардын бирикмесине
катышуучулардын чечими боюнча   ээлик кылуу ишкердигин алып баруу
жүктөлсө, чарбалык шериктешке же чарбалык коомго кайра уюштурууга
тийиш (Жарандык кодекстин 165-беренесинин 1-пункту).
Бул юридикалык жактардын бирикмеси тарабынан ишкерлик
ишмердүүлүгүн түздөн-түз ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган
юридикалык жактардын бирикмесинин уюштуруу-укуктук формасынын
өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Мыйзамдарда бул талап бир гана коммерциялык
уюмдардын бирикмелери үчүн белгиленген.
КЭУлардын бирикмесин алсак, мындай бирикме ишкерлик
ишмердүүлүгүн ишке ашырган учурда мыйзамдарда бирикменин
катышуучуларына аны чарбалык шериктешке же коомго кайра түзүү
милдеттендирилген эмес.

1
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КЭУлардын башка формалары
Коомдук бирикме, кесиптик бирлик, диний уюм, коммерциялык эмес
кооператив, турак жай ээлеринин шериктештиги, иш берүүчүлөрдүн
бирикмеси, сууну пайдалануучулардын ассоциациясы сыяктуу КЭУларды
карасак, алардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында алар үчүн кайра уюштуруунун кандай формаларына жол
берилээри белгиленген эмес.  
Бул жагдайды эске алуу менен мындай КЭУларга, жалпы эреже боюнча
кайра уюштуруунун ар кандай формаларын колдонууга болот деп ырастоого
болот.
КЭУларды коммерциялык уюмдарга өзгөртүп кайра түзүүнүн өзгөчөлүктөрү
КЭУларды кайра уюштурууга арналган мыйзамдар кайра түзүүнүн
мүмкүн болгон формаларынын көз карашынан алганда аларды өзгөртүп кайра
түзүү менен байланыштуу мамилелерди толук эмес жөнгө салат.  
Бул мамилелерди жөнгө салып жатканда мыйзам чыгаруучулар
юридикалык жакты өзгөртүп кайра түзүү укук жөндөмдүүлүгүнүн (жалпы же
атайын) бар болгон көлөмүн сактоо менен гана мүмкүн деген жалпы принципти
карманат деп эсептелет. Андай болбосо, универсалдуу укук өтүүчүлүктү ишке
ашыруу мүмкүн болмок эмес, анткени укук мурастоочу болуп атайын укук
жөндөмдүү жак эсептелген учурда жалпы укук жөндөмдүүлүгүнөн келип
чыккан укуктар менен милдеттердин көпчүлүк бөлүгү аткарылбай калат.
Жана тескерисинче, атайын укук жөндөмдүүлүгү бар уюм укук мурастоочуга
өзү ээлик кылгандан көп укуктарды өткөрүп бере албайт2.
Ошентип, КЭУну коммерциялык уюмга, же тескерисинче өзгөртүп түзүү
бул эрежеден тышкары болуп эсептелет. Алсак, Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында мындай өзгөртүп кайра түзүү мүмкүнчүлүгү бир гана
юридикалык жактардын бирикмелерине карата аныкталган, аларды чарбалык
шериктешке жана коомго өзгөртүп түзүүгө болот.
Мыйзам чыгаруучунун мындай мамилеси бул кайра уюштуруу
процедурасын КЭУлардын башка уюштуруу-укуктук формаларына карата
колдонбоону карайт.
Бирок корпоративдик укуктун өнүккөн системалары көп эле алдыга озуп
кетишти жана жалпы принцип катары КЭУну кайра уюштуруп, натыйжада
коммерциялык уюмду түзүү, же тескерисинче кайра уюштуруу мүмкүнчүлүгү
2
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жөнүндө эрежени белгилешти3. Мындай кайра уюштуруу мүмкүнчүлүгү
инкорпорация эркиндигинин принцибинин бир көрүнүшү катары каралат4.
Өзгөртүп түзүү катары кайра уюштуруунун өзгөчөлүгү ошондой эле
жарандык укук мамилелеринин катышуучуларынын саны өзгөрбөгөндүгүндө,
өзгөртүп түзүлүп жаткан уюмдун бардык укуктары менен милдеттери анын
ордунда пайда болгон башка уюштуруу-укуктук формадагы субъектке
өткөндүгүндө. Ошондуктан мыйзам чыгаруучу бир катар учурларда ар
башка КЭУлардын өзгөчөлүктөрүн жана алар өздөрүнүн алдына койгон
максаттардын ар түрдүүлүгүн эске алуу менен бир формадан экинчи формага
өзгөртүп түзүүгө чектөөлөрдү колдонот.
Жогоруда берилгендерден КЭУларды кайра уюштурууну укуктук
жөнгө салуу өтө эле тең салмаксыз жана ыраатсыз ишке ашырылат деп
корутунду жасоого болот. Тажрыйбада бул проблема көпчүлүк учурда
кыйынчылыкка алып келет, ошондуктан мындай абалдан чыгууга багытталган
мыйзамдарга реформа жүргүзүү, аны менен катар юридикалык жактар
жөнүндө мыйзамдардын системасын түзүүдө бирдиктүү логика жүргүзүү
талап кылынат.
§ 2. Коммерциялык эмес уюмдарды жоюу
Негизги түшүнүктөр. Жоюунун негиздери
КЭУну жоюу аны кайра уюштуруудан төмөнкүчө айырмаланат: жоюу
– бул юридикалык жак катары КЭУнун ишмердүүлүгүн токтотуу – жоюлган
юридикалык жактын укуктары менен милдеттерин башка субъекттерге
өткөрүп бербестен жүргүзүлөт.
Жарандык кодекс негизинен императивдүү ченемдердин жардамы
менен жоюунун негиздери менен тартибин деталдуу жөнгө салат, аны ишке
ашыруудагы аракеттердин мазмуну менен ырааттуулугун майдалап аныктайт.
Жарандык кодекстин 96-беренесинде белгиленген жалпы эреже
боюнча ыктыярдуу жоюу анын негиздөөчүлөрүнүн, же юридикалык жактын
негиздөөчү документтеринде ыйгарым укук берилген органынын чечими
боюнча жүргүзүлөт.
Ыктыярдуу жоюунун типтүү негиздери төмөнкүлөр:
- уюмдун андан аркы ишмердүүлүгүнүн максатка ылайыксыздыгы;
Edward P. Welch, Andrew J.Turezyn. Folk on the Delaware General Corporation Law: Fundamentals. Boston,
N.Y.,Toronto, London. 1993, p.618,625,689.
4
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org/64/art64-10.html[08.01.03].
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- иштөө үчүн түзүлгөн мөөнөттүн аяктоосу;
– уюмдун уставдык максаттарына жеткен, же принципиалдуу түрдө
жетүүгө мүмкүн эмес болгон учурда.
Жарандык кодекстин 96-беренесинин 2-пунктунун 1-бөлүгүндө
ыктыярдуу жоюунун дагы бир негизи – сот тарабынан юридикалык жакты
каттоону жараксыз деп табуу каралган. Мыйзам чыгаруучунун мындай
позициясы таң калууну жаратат, эгер соттун тиешелүү чечими күчүнө кирсе,
анда уюмдун катышуучулары ага баш ийүүгө милдеттүү болушат да. Демек,
бул учурда жоюу катышуучулардын эрки боюнча эмес, соттун чечиминин
негизинде жүргүзүлөт.
КЭУну мажбурлап жоюу соттун чечими менен гана ишке ашырылат.
Жарандык кодекстин 96-беренесинин 2-пунктунда мажбурлап
жоюунун негиздеринин ичинен айрымдары гана аныкталган:
− тиешелүү уруксаты (лицензиясы) жок  ишмердүүлүктү ишке ашыруу;
− мыйзамда тыюу салынган ишмердүүлүктү ишке ашыруу;
− мыйзамдарды башка бир нече жолу же одоно бузуу менен
ишмердүүлүктү ишке ашыруу;
− уставдык максаттарга каршы келген ишмердүүлүктү системалуу түрдө
ишке ашыруу;
− лицензияда белгиленген операцияларды ишке ашыруу ишмердүүлүктүн
бирден-бир уруксат берилген түрү болуп эсептелген финансыкредиттик уюмдардын же мекемелердин лицензиясын артка чакыртып
алуу.
Мажбурлап жоюу үчүн  негиздердин тизмеси жабык эмес, Жарандык
кодексте каралган учурларда соттун чечими менен уюмду жоюунун башка
учурлары дагы каралган.
Мыйзамдарда КЭУлардын айрым түрлөрүн жоюуга тиешелүү айрым
өзгөчөлүктөр каралган.
Алсак, коомдук фондду жоюу жөнүндө чечимди кызыкдар тараптардын
арызы боюнча сот гана кабыл ала алат. Бул үчүн төмөнкүлөр негиз болуусу
мүмкүн:
биринчиден, фонддун максаттарын ишке ашыруу үчүн анын мүлкүнүн
жетишсиздиги жана зарыл мүлктү алуу мүмкүнчүлүгү реалдуу эмес (мыйзам
чыгаруучу уставдык максаттарга жетүү үчүн мүлктүн өзгөчө маанилүүлүгүн
эске алуу менен, башка юридикалык жактарга мүнөздүү болбогон фондду
жоюунун жогоруда көрсөтүлгөн кошумча негиздерин алдын ала караган);
экинчиден, эгер фонддун максаттарына жетүүгө мүмкүнчүлүк болбосо,
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ал эми фонддун максаттарына зарыл болгон өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүн
болбосо;
үчүнчүдөн, фонд өзүнүн ишмердүүлүгүндө уставда каралган
максаттардан четтеп кеткен учурда;
жана мыйзамда каралган башка учурлар.
Фондду мажбурлап жоюу үчүн негиз болуп эсептелген башка
учурлардын катарына банкроттукту киргизүүгө болот.
Жоюуну ишке ашыруунун тартиби
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жоюуну ишке ашыруунун
бардык юридикалык жактар үчүн жалпы тартиби белгиленген, ал Жарандык
кодекске жана башка мыйзамдарга катуу ылайык келтирүү менен жүргүзүлүүсү
керек.
Жоюу процедурасын шарттуу түрдө 3 этапка бөлүүгө болот:
1-этап – негиздөөчүлөр (катышуучулар)   же ыйгарым укуктуу орган
тарабынан КЭУну жоюу, жоюу комиссиясын (жоюучуну) дайындоо, Жарандык
кодекстин талаптарына ылайык жоюунун тартибин жана мөөнөттөрүн
белгилөө.
Андан соң жоюу жөнүндө чечим кабыл алган КЭУнун негиздөөчүлөрү
(катышуучулары) бул тууралуу токтоосуз түрдө юридикалык жактарды
мамлекеттик каттоону ишке ашырган органга маалымат берүүгө милдеттүү.
2-этап - жоюу комиссиясынын кредиторлорду табуу, карыздарды төгүү
жана калган мүлктү бөлүштүрүү боюнча ишмердүүлүгү.
Бул этапта жоюу комиссиясы кредиторлорду табуу жана дебитордук
карыздарды алуу менен алектенет. Бул үчүн жоюу комиссиясы басма сөз
органдарына КЭУну жоюу жөнүндө, анын кредиторлорунун талаптарын
коюунун мөөнөттөрү жөнүндө билдирүүнү жарыялайт. Бул учурда
кредиторлордун талаптарын коюунун мөөнөтү жоюу жөнүндө билдирүү
жарыяланган учурдан баштап эки айдан аз болбоосу керек.
Жоюу комиссиясы юридикалык жактын мүлкүн башкаруу боюнча
ыйгарым укуктуу органдардын аракеттерин контролдоо боюнча   ыйгарым
укуктарды алат. Атап айтканда, юридикалык жактын органдарынын мүлктү
ажыратууга же карыздарды төгүүгө багытталган актыларынын баары жоюу
комиссиясынын макулдугу менен жүргүзүлүүсү мүмкүн.
Кредиторлордун талаптарын коюу үчүн белгиленген мөөнөт аяктаганда
жоюу комиссиясы орто аралык баланс түзөт, анда жоюулуп жаткан уюмдун
мүлкүнүн курамы жөнүндө, кредиторлор тарабынан коюлган талаптар жана
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аларды кароонун жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар чагылдырылат. Орто
аралык жоюу балансы уюмдун негиздөөчүлөрү (катышуучулары) же жоюу
жөнүндө чечим кабыл алган орган тарабынан бекитилет.
Эгер жоюлуп жаткан уюмдун (мекемеден, ошондой эле юридикалык
жактардын бирикмесинен тышкары) бар болгон акча каражаттары
кредиторлордун талаптарын канааттандыруу үчүн жетиштүү эмес болсо,
анда ал юридикалык жактын банкроттугу (кудуретсиздиги) үчүн белгиленген
тартипте жоюлуусу мүмкүн (9.3 бөлүмдү караңыз).
Жарандык кодекстин 164-беренесине ылайык мекеменин акча
каражаттары жетишсиз болгон учурда мекеменин милдеттенмелери боюнча
субсидиардуу жоопкерчиликти анын менчик ээси көтөргөндүктөн, ал эми
Жарандык кодекстин 165-беренесине ылайык юридикалык жактардын
бирикмесинин милдеттенмелери   боюнча субсидиардуу жоопкерчиликти
анын мүчөлөрү көтөргөндүктөн, бул уюмдардын кредиторлору мекеменин
менчик ээлеринин жана юридикалык жактардын бирикмесинин мүчөлөрүнүн
эсебинен өздөрүнүн дооматтарын канааттандыруу талабын коюуга укуктуу.
Жоюлуп жаткан уюмдун кредиторлоруна акча каражаттарын төлөө орто
аралык баланс бекитилген күндөн баштап ага ылайык, Жарандык кодексте
белгиленген тартиптеги кезек менен жоюу комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт.
3-этап жоюу комиссиясы тарабынан акыркы жоюу балансын түзүү
жолу менен жоюу процедурасын ишке ашырууну жыйынтыктоо менен аяктайт, акыркы жоюу балансы уюмду жоюунун жыйынтыктарын чыгарат жана
анын кредиторлор менен эсептешүүлөрүн бүтүрөт. Жоюу балансы катышуучу же жоюу жөнүндө чечим кабыл алган орган тарабынан бекитилет.
Кыргыз Республикасынын «Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө» Мыйзамында каралган тартипке ылайык юридикалык жактардын бирдиктүү, филиалдардын
(өкүлчүлүктөрдүн) мамлекеттик реестрине тиешелүү катоодон өткөрүлгөндөн
кийин коммерциялык уюмду жоюу – аяктаган, ал эми КЭУ ишмердүүлүгүн
токтоткон болуп эсептелет.
КЭУлардын айрым формаларын жоюунун өзгөчөлүктөрү
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында кредиторлордун талаптары
канааттандырылгандан кийин жоюлуп жаткан КЭУнун мүлкүн бөлүштүрүүнүн
тартибине тиешелүү айрым өзгөчөлүктөр каралган.
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Алсак, фондду жоюуда, калган мүлкү фонддун уставында көрсөтүлгөн
максаттарга багытталат жана негиздөөчүлөрдүн ортосунда бөлүштүрүлбөйт.
Мамлекеттик эмес пенсиялык фондду жоюуда пенсиялык активдер
аманатчылар менен алуучулардын талаптарын канааттандырууга гана
багытталат.
Пенсиялык фонддун менчиги болуп эсептелген жана анын уставдык
ишмердүүлүгүн камсыздоого арналган мүлктү сатуудан алынган каражаттар
пенсиялык активдер жана башка бардык кредиттер жетишпеген учурда
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген кезекке ылайык
аманатчылар менен алуучулардын талаптарын канааттандырууга багытталат.
Фонддо калган акча каражаттар, анын ичинен анын мүлкүн сатуудан
түшкөн каражаттар, бардык милдеттенмелер аткарылгандан кийин фонддун
уставында көрсөтүлгөн максаттарга багытталат.
Кредиттик союз ыктыярдуу жоюлган учурда бардык милдеттенмелер
канааттандырылгандан кийин төлөнгөн камсыздандыруу пайдаларынын
жалпы суммасынан жогору болгон кредиттик союздун активдери анын
уставында каралган шарттарга ылайык катышуучулардын арасында
бөлүштүрүлүшү кредиттик союздун уставында каралышы мүмкүн.
Бул учурда кредиттик союзду жоюу Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык төмөнкү өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен ишке
ашырылат:
− кредиттик союз өзүн өзү жоюу жөнүндө чечим кабыл алынган
учурдан баштап үч күндүн ичинде лицензиясынын түп нускасын
КР Улуттук банкына тапшырууга милдеттүү;
− кредиттик союз өзүн өзү жоюу жөнүндө чечим кабыл алынган
учурдан баштап кредиттерди берүүнү токтотуусу керек;
− кредиттик союз кредиторлор менен катышуучулардын алдындагы
кредиттик союздун бардык милдеттенмелерин аткарууга милдеттүү.
Милдеттенмелердин баары канааттандырылгандан кийин суу
пайдалануучулардын ассоциациясынын калган мүлкү жана финансылык
каражаттары (мамлекеттен кайтарымсыз негизде алынган негизги
каражаттардан тышкары) жоюу комиссиясынын же жоюу жөнүндө чечим
кабыл алган органдын  чечими боюнча, уставда каралган шарттарга ылайык
ассоциациянын катышуучуларынын арасында бөлүштүрүлүүсү керек.
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§ 3. Коммерциялык эмес уюмдардын банкроттугу
Негизги түшүнүктөр. КЭУлардын банкроттугун укуктук жөнгө салуу  
Банкроттук (кудуретсиздик) деп сот тарабынан таанылган же
юридикалык жактын макулдугу менен кредиторлордун чогулушунда
жарыяланган ушул юридикалык жактын өз кредиторлорунун негиздүү
акчалай милдеттенмелерин толук көлөмүндө жана белгиленген мөөнөттөрдө
канааттандырууга жарамсыздыгы, анын ичинде бюджетке жана өзүнүн
өтүмдүү активдерине карата алган милдеттенмелеринен аша чапкандыгынын
натыйжасында келип чыккан, бюджеттен тышкаркы фонддорго милдеттүү
төлөмдөрдү камсыз кылууга жарамсыздыгы түшүнүлөт (Жарандык кодекстин
100-беренесинин 1-пункту).  
Юридикалык жакты банкрот катары таануу сот тарабынан жүргүзүлөт.
Юридикалык жак ошондой эле банкроттук жөнүндө мыйзамдарга ылайык
соттон тышкары тартипте банкрот катары жарыялануусу мүмкүн.
Учурдагы мыйзамдар кудуретсиздик жана банкроттук түшүнүктөрүн
бирдей деп табат. Революцияга чейинки Россия укуктарында бул түшүнүктөр
айырмаланган. Кудуретсиздик катары кредит берүүчүнүн талаптарын
канааттандыруу үчүн карызкордун мүлкүнүн жетишсиз абалы эсептелген, ал
эми банкроттук – кудуретсиз карызкордун мүлктү азайтуу же катуу аркылуу
кредит берүүчүлөргө зыян келтирүү, б.а. “кудуретсиздик деп аталган жарандык
мамиленин кылмыш тарабы” катары каралган5. Мындай айырмачылык кээде
чет өлкөлүк укук тартиптеринде да жолуктурулат6.
Заманбап укук тартиптеринде кудуретсиздик жөнүндө эреже
юридикалык жактар менен катар жеке жактарга карата дагы колдонулат, мында
ишкерлик ишмердүүлүктү жүргүзүү сөзсүз шарт эмес. Ошондуктан банкроттук
институту коммерциялык уюмдарды жоюу менен гана байланыштуу эмес.
Мыйзамдар банкроттук (кудуретсиздик) субъекттеринин чөйрөсүн
кеңейтүү тенденциясын бекемдеп жана акырындык менен ишкерлик
ишмердүүлүктү жүргүзүү менен карызкорду банкрот деп таануу
мүмкүндүгүнүн ортосундагы түз көз карандылыктан алыстоо менен бул
багытта өркүндөп жаткандыгын белгилей кетиш керек.  
Алсак, мурда колдонулуп келген Кыргыз Республикасынын 15.01.1994жылы кабыл алынган № 1431–ХII “Банкроттук жөнүндө” Мыйзамы чарба
жүргүзүүчү субъекттерге (менчик формасынан көз карандысыз ишканаларга
жана банктарга, алардын чарба бирикмелерине) карата гана банкроттук
5
6
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процедураларын колдонууга уруксат берген.
1996-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Жарандык
кодекси банкроттук (кудуретсиздик) субъекттери катары фонддорду жана
кооперативдерди таанып, жана муну менен катар мекемелерге карата
банкроттук процедураларын колдонуунун мүмкүн эместигин белгилеп, бул
принциптен алыстады (Жарандык кодекстин 96-беренеси). Бул ченемди
императивдүү деп эсептөөгө болобу? Бул суроого жооп коммерциялык жана
КЭУлардын банкроттук процедурасын белгилеген Кыргыз Республикасынын
1997-жылдын 15-октябрында кабыл алынган № 74 “Банкроттук
(кудуретсиздик) жөнүндө” Мыйзамында камтылган. Аталган Мыйзам
КЭУларга карата бул Мыйзамда же КЭУлардын айрым уюштуруу-укуктук
формалары (мекемелерден тышкары) жөнүндө башка ченемдик укуктук
актыларда түз каралган учурларда гана колдонулат.
Белгилей кетсек, “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” Мыйзам
Жарандык кодекс сыяктуу эле юридикалык жактардын бирикмеси - уюштурууукуктук формасын “көңүлсүз калтырган”. Юридикалык жактардын
бирикмесине карата, мекемеге карата сыяктуу эле, банкроттук процедураларын
колдонуунун мааниси жок, анткени карызды катышуучулардан өндүрүп алуу
мүмкүнчүлүгү бар.
КЭУга карата банкроттук процедурасын колдонуу критерийлери
Банкроттук (коммерциялык уюмдар менен катар) КЭУларга карата
да колдонула турганы жөнүндө белгилөө менен, эмне үчүн КЭУлардын
банкроттугу болуусу мүмкүн жана КЭУлардын кандай формалары банкрот
деп таанылуусу мүмкүн деген суроого карата жоопко өзгөчө көңүл буруу
зарыл.  
Банкроттук (кудуретсиздик) түшүнүгүн жана банкроттук институтун
колдонуу максаттарын аныктоочу ченемдерди талдоо аркылуу бул суроого
жооп берүү үчүн, КЭУларды банкроттук процедурасына кабыла турган
юридикалык жактардын катарына киргизүүнүн критерийлерин аныктоо
керек.
Жарандык
кодекстин
100-беренесинин
1-пунктуна
жараша
юридикалык жактарга карата, анын ичинде КЭУларга карата банкроттук
процедурасын колдонуунун негизги критерийи алардын жарандык-укуктук
мамилелерге катышуусу болуп саналат, мында юридикалык жак ишмердүүлүк
максаттарына дал келген жарандык укуктарга ээ болот жана аны менен
байланыштуу милдеттемелерди өзүнө алат.  
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КЭУ түрдүү мүлктүк мамилелерге катышат жана карызкор же
кредит берүүчү болуп калышы мүмкүн. Коммерциялык юридикалык жактар
сыяктуу эле, КЭУлар (мекемелерден, ошондой эле юридикалык жактардын
бирикмелеринен тышкары) өзүнүн милдеттемелери боюнча толук көлөмдө
өз алдынча жооп берет. Бардык учурда милдеттерди аткарбоо же туура эмес
аткаруу үчүн жоопкерчилик принциби иштейт.
КЭУлар үчүн чарбалык жүгүртүүгө катышууга карата болгон чектөөлөр
анчалык олуттуу эмес. Ишкерлик ишмердүүлүккө катышуу КЭУлардын
маңызына карама-каршы келбейт, анткени алардын коммерциялык уюмдардан негизги айырмасы КЭУнун бүтүндөй кирешеси негиздөөчүлөрдүн ортосунда бөлүштүрүлбөй, уставдык максаттарга жетүүгө багытталышы керектиги болуп саналат. Ушундан улам, түрдүү келишимдерди түзүү мүмкүнчүлүгү
жаатында КЭУлардын укук жөндөмдүүлүгү маңызы боюнча коммерциялык
уюмдардын укук жөндөмдүүлүгүнөн аз эле айырмаланат. Мындан тышкары,
банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө түшүнүктүн аныктамасында карыз ишкерлик ишмердүүлүктү жүргүзүү жолу менен гана пайда болуусу мүмкүндүгү
жөнүндө шарт жок.
Банкроттук процедурасын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон кийинки
критерий катары анын эсебинен өндүрүп алууга боло турган, уюмдун
менчигинде же чарба жүргүзүүсүндө турган өзүнчө мүлктүн болуусу.
Бул критерий өз алдынча мүлктүк жоопкерчилик тартуу жөндөмү
сыяктуу юридикалык жактын белгилери менен байланыштуу.
Көпчүлүк КЭУлардын мүлкү менчик укугунда таандык. Болгону мекеме
гана ыкчам башкаруу укугунда мүлккө ээлик кылат жана аларды башкарууда
чектелүү мүмкүнчүлүктөргө ээ. Бул жерде банкроттук процедураларын
колдонуунун мааниси жок, анткени бардык мүлк уюмдун карыздары боюнча
кошумча жоопкерчилик тарта турган менчик ээсине таандык. Ушундан улам
банкроттук процедуралары мекемелерге карата колдонулбайт.
Жогоруда айтылгандардан улам, банкроттук процедурасын КЭУлардын
тигил же бул формасына карата колдонулбастыгынын критерийлеринин
бири анын милдеттемелери боюнча негиздөөчүлөрдүн субсидиардык
жоопкерчилигинин болуусу болуп саналат деп корутунду жасоого болот.
Ушуга байланыштуу, мындай КЭУ - юридикалык жактардын бирикмеси
да банкрот деп тааныла албайт, анткени анын карыздары боюнча мүчөлөр
субсидирленген жоопкерчиликти тартышат7.
Жогоруда айтылгандардан улам, дээрлик бардык КЭУларда аларга
карата банкроттук процедураларын колдонуу үчүн экономикалык негиздер
7
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бар деген корутунду жасоого болот.
КЭУлар жарандык жүгүртүүгө жигердүү катышкандыктан,
алардын кредит берүүчүлөрүнүн, анын ичинде уюмдун кызматкерлеринин
кызыкчылыктары менен катар, төлөм кудуретсиздиги келген учурга
карата уюмдун өзүнүн да кызыкчылыктарын камсыздоо керек. Буга
байланыштуу банкроттук институтунун милдети кредит берүүчүлөрдүн
кызыкчылыктарын коргоо жана белгиленген кезектүүлүк тартибинде алардын
талаптарын  канааттандыруу, ошондой эле карызкорго кредит берүүчүлөрдүн
талаптарын тындыргандан кийин өзүнүн финансылык абалын калыбына
келтирүү, ишмердүүлүгүн улантуу мүмкүнчүлүгүн берүү болуп саналаарын
белгилей кетүү керек. КЭУларга карата банкроттук процедураларын колдонбоо
кредит берүүчүлөрдүн төлөмгө кудуретсиз КЭУлардан карызды өндүрүп алуу
боюнча кредит берүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүгүн төмөндөтүп гана койбостон,
карызкор уюмдун өзүнүн кызыкчылыктарын басмырлайт, анткени аны
төлөм кудуретин калыбына келтирүүгө багытталган, банкроттук жөнүндө
мыйзамдарда каралган каражаттарды пайдалануу укуктарынан ажыратат8.
Бирок КЭУларга карата алардын ишмердүүлүгүнүн максаттарын эске
албастан банкроттук процедурасын колдонууга болбойт.
Ошентип, жарандык укуктук мамилелердин субъекттеринин тең
укуктуулугун камсыздоо үчүн, КЭУлардын банкроттугу менен байланыштуу
проблеманы мыйзам реформасын жүргүзүү, алсак Жарандык кодекске
жана банкроттук процедуралары колдонулган, ошондой эле колдонулбаган,
КЭУлардын түрлөрүн аныктоочу банкроттук жөнүндө мыйзам актыларына
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү аркылуу чечүү зарыл.  
КЭУлардын айрым түрлөрүнүн банкроттук процедураларынын
өзгөчөлүктөрү
КЭУлардын банкроттук процесси менен байланыштуу мамилелер
банкроттук жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салынат жана төмөндө
баяндалган айрым өзгөчөлүктөргө ээ болушат.

8

Ю. Свит, «Коммерциялык эмес уюмдардын банкроттугу мүмкүнбү?», «Российская юстиция», №10, 2000-ж.
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Коомдук фонддордун банкроттугу
Коомдук фонд сот тартибинде гана банкрот деп таанылуусу
мүмкүн. Карызкор коомдук фонддун банкроттук процессинде атайын
администрациялоо (жоюу методу) же тынчтык макулдашуусу процедуралары
колдонулат. Санация же реабилитация процедуралары колдонулбайт.
Сот тартибинде банкроттук процессин козгоо Байкоочу кеңештин
же негиздөөчү документтерге ылайык коомдук фонддун ишмердүүлүгүнө
көзөмөл жүргүзүүчү башка органдын чечиминин негизинде коомдук фонддун
жетекчиси тарабынан жүргүзүлөт.
Коомдук фондду жоюу учурунда кредит берүүчүлөрдүн талаптарын
канааттандыргандан кийин калган анын мүлкү администратор тарабынан
фонддун уставында көрсөтүлгөн социалдык, кайрымдуулук жана башка
коомдук пайдалуу максаттарга багытталат.
Кооперативдердин банкроттугу
Кооператив кредит берүүчүлөрдүн талабы боюнча сот тартибинде
банкрот деп таанылуусу мүмкүн.
Кооперативди банкрот деп таануунун жана аны жоюунун шарттары
төмөндөгүлөр болуп саналат:
− карызкордун төлөм мөөнөтү келгенде толук көлөмдө карыздарды
төлөө жана башка милдеттемелерди аткаруу (товарлар, кызматтар
ж.б. үчүн) боюнча кредит берүүчүнүн (кредит берүүчүлөрдүн)
мыйзамдуу талаптарын канааттандырбагандыгы;
− карызкордун мындай талаптарды төлөм мөөнөттөрү келгенде
толук көлөмдө канааттандыруудан баш тартуусу;
− карызкордун мындай талаптарды төлөм мөөнөттөрү келгенде
толук көлөмдө канааттандырууга жөндөмсүздүгү;
− карызкордун кредит берүүчүнүн талаптарын Банкроттук жөнүндө
мыйзамдын 27-беренесинде каралган тартипте банкроттук
жөнүндө иштин маңызы боюнча сот чечим чыгарганга чейин
канааттандырбагандыгы;
− ыйгарым укуктуу көзөмөл орган тарабынан карызкордун анын
активдеринин үстүнөн милдеттемелери ашып кеткендиги
фактысын аныктоо,
− кооператив мүчөлөрү тарабынан кооперативдин жылдык
балансын бекиткенден кийин үч айдын аралыгында пайда болгон
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чыгашаларды кошумча төгүмдөр аркылуу жабуу милдеттенмесин
аткарбоосу.
Муну менен катар кооперативдин мүчөлөрү кооперативдин ар
бир мүчөсүнүн киргизилбеген кошумча төгүмүнүн бөлүгүнүн чегинде
кооперативдин милдеттемелери боюнча субсидирленген жоопкерчилик
тартышат.
Төлөмгө кудуретсиздик учурунда банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө
жобо кредиттик бирдиктерге жана микрокредиттик агенттиктерге карата
да колдонулат, мында акыркылар банкроттук жөнүндө мыйзамдарга ылайык,
банктар сыяктуу эле схема боюнча жоюлат.
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Өзгөчө бөлүм
Мүчөлүк коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн укуктук
жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү
8-бап. Коомдук бирикмелер
Коомдук бирикмелер КЭУлардын баарынан көп жайылган түрү болуп
саналат.   Бул аларды укуктук жөнгө салуунун узак тарыхы менен да, түзүүдөгү,
башкаруудагы жана ишмердүүлүгүндөгү салыштырмалуу жөнөкөйлүгү менен
шартталган.
§ 1. Жарандардын биригүүгө укугу
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 35-беренесине
ылайык, ар бир адам биригүүгө эркиндик укугуна ээ. Жарандар жалпы
кызыкчылыктардын жана эркти билдирүү негизинде коомдук бирикмелерди
түзүүгө укуктуу.    Мамлекет коомдук бирикмелердин укуктарынын жана
мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылат.    
Бул учурда биригүүгө болгон укук   бир гана катталган коомдук
бирикмелерди түзүү укугу менен чектелбеши керек. Ал андан бир кыйла
кенен жана биригүүнүн негизинде түзүлүп жаткан уюмдарга юридикалык
жактын укуктарын бербей туруп да түзсө болот экендигин билдирет.  
Жарандардын уюшкандыгынын деңгээлине жараша алардын коомдо
эркин жашоосу көз каранды. Бул же тигил коомдук бирикменин алкагында иш
алып баруу менен, жарандар өз кызыкчылыктарын коргоо үчүн биргелешкен
коомдук уюмдардын ишмердүүлүгүнүн ар кандай формаларын колдоно
алышат, бул   же тигил маселелерди чечүү үчүн өз аракеттерин бириктире
алат9.
Биригүүгө болгон укук, ассоциацияларды жана союздарды түзүү  
азыркы колдонулуп жаткан бардык Европа мыйзамдарында жазылган.  
Алардын бир катары бул  укукту жалгыз гана өз жарандарына гана берет 10
(Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Италия, Казакстан,
Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Монако, Португалия, Румыния,
Украина, Хорватия, Швеция), калгандары – мамлекеттин аймагында жашаган  
Сооданбеков С.С., Укушев М.К. Кыргыз Республикасынын конституциялык укугу (жалпы жана өзгөчө
бөлүктөрү). – Б., 2001 – 210-б.
10
Исландиянын Конституциясынын өзгөчөлүгү бул укукту «элге» бекитип бергенинде (б.а. жарандарга – мааниси
боюнча 74-берене ж.б.).
9
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бардык жарандарга берет11.
Коомдук бирикменин мүчөсү болуп саналган жаран, анын уставында
каралган бардык укуктарга ээ жана бардыгына жоопкерчиликтерди аткарууга
милдеттүү: бирикменин ишмердүүлүгү боюнча маселелерди чечүүгө, анын
башкаруучу органына шайлоого жана шайланууга ж.б. Бир жаран бир нече
коомдук бирикменин мүчөсү боло алат.   
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4-беренесинин 4 жана
5-пункттарына ылайык, Кыргыз Республикасында төмөнкүлөргө тыюу
салынат:  
4) жарандардын бирикмелери тарабынан аскердик түзүлүштөрдү
түзүүгө;  
5) аракети конституциялык түзүлүштү зомбулук менен өзгөртүүгө,
улуттук коопсуздукту бузууга, социалдык, расалык, улут аралык, диний
душмандыкты жаратууга багытталган, ушуга окшогон саясий максаттарды
көздөгөн саясий партиялардын, коомдук жана диний бирикмелердин, алардын
өкүлчүлүктөрүнүн жана филиалдарынын ишмердүүлүгүнө;  
Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 259-беренесине
ылайык, «(1) Ишмердүүлүгү жарандардын үстүнөн зомбулукка байланышкан
же алардын ден соолугуна тигил же бул себептер менен зыян келтирген, же
жарандык милдеттерди аткаруудан баш тарттырган же башка мыйзамга каршы
иштерди жасоого мажбурлаган диний жана коомдук уюмдарды түзүүгө; жана
буга окшогон бирикмелерди жетектөөгө – эки жүздөн беш жүзгө чейинки
эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып салынат же үч жылга чейинки мөөнөткө
эркинен ажыратылат».
Конституциянын 18-беренеси ар бир жакка, анын ичинде коомдук
бирикмелерге да,   Кыргыз   Республикасынын мыйзамдарында   жана
Конституциясында тыюу салынгандан башка ишмердүүлүктү   жана
аракеттерди жүргүзүүгө уруксат берет.   
Бүгүнкү күнү жарандардын ассоциация эркиндигине болгон негизги
укуктары регламенттелген. Аны менен бирге, коомдук бирикмелердин
тарыхый тамыры андан да терең.  
§ 2. Коомдук бирикмелерди укуктук жөнгө салуунун тарыхы
Коомдук бирикмелердин статусу жеке инсандын статусу жана коом
менен бирге өзгөрдү:   Байыркы Грециядагы биригүүгө болгон укуктук
11

Европа мамлекеттеринин конституциялык укуктары: Юридикалык ЖОЖдор жана факультеттеринин студенттери үчүн окуу куралы. Жооп. ред. Д.А. Ковачев. - М.: Волтерс Клувер, 2005.
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чексиздигинен – Байыркы Римдеги жактардын биригүүсүнүн айрым укуктары
менен милдеттерин профессионалдык орто кылымдагы корпорациялар
аркылуу жөнгө салууга чейин, анда мүчөлөрүнүн турмушун жана эмгегин
катуу көзөмөлдөнгөн, саясий мекемелерди түзүүгө болгон тыюу – XIX
кылымда профсоюздарга жана саясий партияларга   таандык болгон,  улуттук
мыйзамдарда биригүүгө болгон укук бекемделген, ал эми ХХ кылымдын
ортосунда – эл аралык ченемдерде бекитилген12.
1948-жылы 10-декабрда кабыл алынган Адам укугунун жалпы
декларациясында адам укугун эл аралык таануу дүйнө тарыхындагы маанилүү
окуя болуп калды.     Коомдук бирикмелердин статусу   эл аралык–укуктук
негизге ээ болду, ал эми ар бир адамдын биригүүгө   (ассоциацияларга)
эркиндигине болгон укук ажырагыс адам укугу катары каралып калды.  
Бул укук Советтер Союзунун Конституциясынын эң алгачкы
редакцияларында бекитилгенине карабай, бардык коомдук уюмдар
90-жылдардын башына чейин партиялык органдардын макулдугу менен жана
көзөмөлү алдында  уруксат берүүчү тартипте  түзүлгөн.  
Коомдук бирикмелердин нормативдик статусу СССРдин ЦИК жана
СНКнын 1930-жылдын 6-январындагы  «Киреше алууну көздөбөгөн жалпы
союздук бирикмелер менен союздарды түзүү жана жоюу тартиби жөнүндө»
жана 1932-жылы 7-сентябрда кабыл алынган «Советтер союзунун аймагында
чет элдик жана эл аралык ыктыярдуу коомдордун жана союздардын
ишмердүүлүгүнүн тартиби жөнүндө» Токтомдору менен, о.э. РСФСРдин
ВЦИК жана СНКнын 1932-жылдын 10-июлундагы «Ыктыярдуу коомдор
жана союздар Жобосун аныктоо жөнүндө» Токтому менен аныкталган.    
Жарандардын бирикмелеринин укуктук статусун жөнгө салган
биринчи мыйзам, 1990-жылдагы СССРдин «Коомдук бирикмелер жөнүндө»  
мыйзамы болгон.  
Бир жылдан кийин, 1991-жылдын 1-февралында Кыргызстан
Республикасынын “Коомдук бирикмелер жөнүндө” Мыйзамы кабыл алынды,
анда Кыргызстан Республикасынын жарандарына жалпы кызыкчылыктарынын
негизинде биригүүгө болгон укугу берилген.    
Мыйзам коомдук бирикмелердин укуктук статусун аныктаган, аларды түзүү, ишмердүүлүгүнүн тартибин, алардын каржылоо негиздерин  жөнгө
салган. Ал коомдук бирикмелердин катарына саясий партияларды, массалык кыймылдарды, профессионалдык союздарды, аялдардын, ардагерлердин
уюмдарын, майыптардын уюмдарын, жаштардын жана балдардын уюмдарын, илимий, техникалык, маданий-агартуучулук, дене тарбия–спорттук жана
башка ыктыярдуу коомдордун, чыгармачыл союздарды, жердешчилдиктерди,
12
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Кар.: Юрьев С.С. Коомдук бирикмелердин укуктук статусу. – М., 1995.

фонддорду, ассоциациялар жана башка жарандык бирикмелерди  түздөн-түз
киргизген.    
Жарандык мамилелердин өнүгүшү, алардын либералдаштыруусу
коомдук бирикмелерди жөнгө салууга оңдоп түзөө киргизүү зарылдыгын
келтирген. Бүгүнкү күндө бул  тармактагы мыйзамдар да толугу менен жаңырды.
Жарандык кодекси, КЭУлардын жалпы жоболорунун   регламенттештирүү
менен катар, 161-беренеде коомдук уюмдардын укуктук негиздерин  орнотот.  
Коомдук бирикмелердин ишмердүүлүгүнүн принциптерин жана түзүү
тартибин, укуктук статусун аныктоочу негизги нормативдик укуктук акт
болуп, КЭУ жөнүндө мыйзам саналат.    
§ 3. Коомдук бирикмелер түшүнүгү жана белгилери
Жарандык кодекстин 85-беренесине ылайык, коомдук бирикме – бул  
КЭУлардын катарына кирген өз алдынча уюштуруучу-укуктук формасы13.
Коомдук бирикме түшүнүгү Жарандык кодекстин 161-беренесинде
жана КЭУ жөнүндө мыйзамынын 2-беренесинде ачылып берилген.   Коомдук
бирикме болуп, руханий жана башка материалдык эмес   керектөөлөрүн  
канааттандыруу үчүн алардын жалпы кызыкчылыгынын негизинде түзүлгөн
жарандардын ыктыярдуу бирикмеси таанылат.  
«Коомдук бирикме» түшүнүгүнүн мыйзам чыгаруу дефинициялары
КЭУлардын бул түрүн мүнөздөгөн жалпы белгилерди бөлүүгө мүмкүндүк
берет, алар төмөнкүлөр:
· ыктыярдуулук,
· жарандардын биригүүсү,
· негиз – кызыкчылыктардын жалпылыгы,
· түзүлүү максаты – руханий жана башка материалдык эмес
керектөөлөрдү канааттандыруу.
Көргөзүлгөн белгилердин ар бирин кененирээк карап чыгабыз.
Ыктыярдуу бирикме. Конституциянын 35-беренесинде мындай
деп айтылат: «Ар бир жак биригүү эркиндиги укугуна ээ», бул коомдук
бирикмеге кирүүнүн, ага катышуунун жана андан чыгуунун ыктыярдуулугуна
кепилдик берет, кандайдыр бир мажбурлоо мүмкүн эместигин билдирет.
Коомдук бирикмелер жарандардын эркин каалосунун негизинде түзүлөт.
Административдик актынын негизинде, мисалы буйруктун негизинде
коомдук бирикмени түзүү мүмкүн эмес.
13

Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынан айырмаланып, коомдук бирикме   – бул  
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Жарандардын биригүүсү. Коомдук бирикме бир гана жарандар
(физикалык жактар) тарабынан гана түзүлөт. Бул, анын түзүлүүсүндө
жана ишмердүүлүгүндө юридикалык жактардын катышуусу мүмкүн эмес
болгон,   КЭУлардын аз гана формаларынын бири. Бул белгинин алдында
коомдук бирикме башка, бирок коомдук бирикмеге абдан окшош уюштурууукуктук формасы юридикалык жактардын бирикмесинен (ассоциациясынан)
-айырмаланып турат, экинчисине бир гана юридикалык жактар катыша алат.
Жарандардын кызыкчылыгынын жалпылыгы белгиси бир пикирлештер
тарабынан түзүлгөн уюм катары түзүлгөн коомдук уюмду мүнөздөйт.
Түзүлүү максаты – материалдык эмес керектөөлөрдү канааттандыруу.
Коомдук бирикмелер максаттуу укук жөндөмдүүлүгүнө ээ.
Коомдук
бирикмелерди түзүүнүн максаты ар кандай материалдык эмес, баарынан
мурда руханий, керектөөлөрдү канааттандыруу болуп саналат.
Жалпысынан, «материалдык эмес керектөөлөр» түшүнүгү өзүнө
материалдык пайда алууга багытталбаган бардык кызыкчылыктарды
камтыйт14. «Руханий керектөөлөр түшүнүгү» да ар кандай көрүнүштөрдүн
кеңири алкагын камтыйт. Бул термин менен көп учурда жарандардын диний
керектөөлөрү айтылат, бул мындай түшүнүктүн мазмунунун акталбаган
жоруусу болуп калат.
Кеңири маанисинде алып караганда, руханий
материалдыкка каршы коюлат. Руханий керектөөлөр – бул идеялардын,
билимдердин, көз караштардын, көркөм баалуулуктардын дүйнөсүндөгү
керектөөлөр15. Руханий керектөөлөр канчалык ар кылдуу болсо, аларды
канааттандыруу үчүн түзүлгөн коомдук бирикмелер да ошончо ар кылдуу.
Анын үстүнө, руханий керектөөлөрдү канааттандыруу көп учурда тигил же
бул деңгээлде материалдык керектөөнү канааттандыруу менен айкалышаарын
эске алуу керек. Мисалы, Жазуучулар союзу, Композиторлор союзу же Салык
кеңешчилеринин палатасы, «Кыргызстандын юристтери» ассоциациясы
сыяктуу
мындай коомдук бирикмелердин ишмердүүлүгү. Алардын
түзүлүүсүнүн жана ишмердүүлүгүнүн негизги максаты – катышуучулардын
өкүлчүлүгү жана кызыкчылыгын коргоо материалдык эмес максаттарды
ишке ашыруун камсыздаган чарбачылыктын ар кандай түрлөрү менен коңшу
турат. Мындай мисалдар да бар, кайрымдуулук фонддору комерциялык
уюмдарды түзөт, мисалы, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча,
алар аны базардагы керектөөчүлөргө сатышат, алынган пайданы аз камсыз
болгон жана көп балалуу үй бүлөлөргө жардам көргөзүүгө жумшашат, мектеп
14
15
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окуучуларына кийим, окуу куралдарын, канцелярдык товарларды сатып
алышат. Фонддун мындай ишмердүүлүгү мыйзамдын талаптарына жана анын
уставдык максаттарына жооп берет.
Жарандардын материалдык эмес керектөөлөрү абдан ар кылдуу.
Ошондуктан,   мыйзам тарабынан бирикмелердин ишмердүүлүгү маанилүү
багыттар боюнча гана жөнгө салынган (саясий партиялар, профессионалдык
союздар, диний мекемелер, кооперативдер ж.б.).  
Коомдук бирикмелер  жана диний мекемелер Жарандык кодекстин бир
беренесинде эске алынганына карабай, аларды бири бирине окшоштурууга
болбойт, анткени, коомдук бирикмелердин жана диний мекемелердин
максаттары, уюштуруу принциптери жана ишмердүүлүгү спецификалык
мүнөзгө ээ.   Мына ошондуктан, коомдук бирикмелердин жана диний
мекемелердин ишмердүүлүгү жана укуктук статусу  дайым  башка мыйзамдар
менен жөнгө салынып келет.   КЭУ жөнүндө мыйзам диний мекемелердин
ишин жөнгө салбайт.  
§ 4. Коомдук бирикмелерди түзүү жана алардын ишмердүүлүгү
Юридикалык жак укугун алуу үчүн Коомдук бирикме юстиция
органдарында мамлекеттик каттоодон өтүү керек.   Мамлекеттик каттоодон
кийин жана юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо реестрге  киргизгенден  
кийин гана,  коомдук бирикме юридикалык жак статусун алат жана юридикалык
жакка тиешелүү укук жөндөмдүүлүгүнө ээ болот.   
Аны менен бирге, жарандык айланууда катышууга мүмкүндүк берген
коомдук бирикмелердин юридикалык жекечилиги анын укуктук статустун
бир гана тарабына кирет. КЭУлар жөнүндөгү мыйзам   коомдук бирикмелерге
мамлекеттик каттоосуз жана юридикалык жак статусу жок болуп туруп иш
алып барууга уруксат берет.  
Юридикалык жак катары түзүлбөгөн коомдук бирикмелердин айрым
түрлөрү ата мекендик мыйзамга белгилүү.   Мындайлар катары, аймактык
коомдук өзүн өзү башкаруунун айрым органдары боло алышат     (АКӨӨБ)
(Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»
мыйзамынын 55-беренеси16).  АКӨӨБ органдары - бул бир аймакта жашаган
жарандардын ыктыярдуу бирикмеси, алардын ишмердүүлүгү жергиликтүү
маанидеги иштерди чечүүгө багытталган. Аларга кичи райондордун, турак
жай комплекстердин кеңештери жана комитеттери, үй башчылары, көчө
16

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылы 10-октябрда кабыл алынган № 625 токтомунда бекитилген
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бекитилген тартипте юридикалык жак статусун алса да болот.   
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башчылары, кварталдык комитеттер жана жергиликтүү калк тарабынан
дайындалган башка органдар кирет, анын негизин жергиликтүү шарттар жана
каадалар түзөт. Мындай уюмдардын укук жөндөмдүүлүгүн юридикалык
жак статусу бар уюмдар менен салыштырганда, биринчиси жарандык укук
мамилелеринин субъектиси боло албастыгын моюнга алуу керек17. Мисалга,
Жарандык кодекстин 173-беренесинде, келишимдердин катышуучулары
болуп физикалык же юридикалык жактар боло алат деп жазылган. Демек,
юридикалык жак укугу жок коомдук бирикмелер келишимдерди түзүүгө
катыша албайт. Мындай аракетти бул бирикменин ар бир мүчөсү өз алдынча
жүргүзө алат же башка катышуучулардын атынан ишеним каттын негизинде
жүргүзөт.  
Ошентип, коомдук бирикмелерди мамлекеттик каттоо жарандык
коомдун бул институттарынын укук жөндөмдүүлүгүн бир кыйла кеңейтет.
Юридикалык жак катары катталган коомдук бирикмелер өзүнүн уставдык
максаттарына жетүү үчүн жана алардын ишмердүүлүгүнө катышкан
жарандардын кызыкчылыгын коргоодо  кошумча укуктарды алышат18.
Коомдук бирикмелер жеке менчикке жер тилкелерин, имараттарды,
транспорт каражаттарын, жабдууларды, социалдык багыттагы мүлктү,
акча каражаттарын, баалуу кагаздарды жана уставда көргөзүлгөн анын
ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө материалдык камсыз кылуу  үчүн зарыл болгон  
башка мүлккө ээ боло алат, жана айрым бир укук мамилелерине катышуу
мүмкүндүгүн алат.   
Коомдук бирикмелер жеке ишмердүүлүк жүргүзүүгө укуктуу.  Бирок,
коомдук бирикмелер КЭУлардын катарына киргендиктен, жеке ишмердүүлүк
бул уюумдун негизги максаты болбошу керек, б.а. аны аткаруу үчүн түзүлгөн
башкы максат болбошу керек. Бул уюмдардын жеке ишкердүүлүгү кошумча
мүнөзгө ээ болушу керек,  бул ишмердүүлүк уюумдун уставдык максаттарына
жетиш үчүн колдонулган мүлктү калыптандыруунун булагы катары каралат.
Мындай ишмердүүлүк товарларды өндүрүү жана ишке ашырууну, иштерди
аткарууну, сыйлык алуу менен тейлөө көргөзүү жана жеке ишкердүүлүктүн
башка түрлөрүн камтыйт, эгер алар бул мекеменин максаттарына каршы
келбесе.    
§ 5. Коомдук бирикмелерге мүчөлүк
Коомдук бирикмелердин негизги өзгөчөлүгү болуп, мүчөлүктүн
бардыгы саналат.   Коомдук бирикмелер – бул биргелешкен ишмердүүлүктү
17
18
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жүргүзгөн, биргелешкен жарандардын уставдык максаттарга жетүү үчүн жана
жалпы кызыкчылыктарын коргоо үчүн түзүлгөн мүчөлүккө негизделген уюм.    
Бирикменин ыктыярдуулугу эркин аң-сезими менен эркти билдирүүнү
болжолдойт. Ошондуктан, кеп бул уюмдун уставдык маселелерин
биргелешип чечүүгө кызыкдар болгон, руханий жана башка материалдык
эмес керектөөлөрдү канааттандырууда кызыкчылыктарынын жалпылыгын
сезе билген жарандардын жөндөмдүүлүгү туурасында гана болушу мүмкүн.     
Коомдук бирикмеге карата мыйзам катышуучулардын төмөнкү
түрлөрүн бөлүп берет: түзүүчүлөр жана мүчөлөр. Алардын айырмасы коомдук
бирикмеге качан кирген кезинде гана.
Коомдук бирикме түзүү учурунда үчтөн кем эмес түзүүчү болушу керек.
Бардык мүчөлөр бирикмени башкарууда бирдей укукка ээ: ар бир мүчө анын
ишмердүүлүк маселелерин чечүүдө бирден добушка ээ болот.  Алар бирдей
жоопкерчиликке ээ, анын ичинде мүчөлүк төлөмдөрдү төлөө да бар, аны
бузгандыгы үчүн анын уставында каралган тартипте уюмдан чыгарылышы
да мүмкүн. Мыйзам чыгаруучу   коомдук бирикменин мүчөлөрүн дагы буга
окшогон бир нече уюмга кирүүсүн чектебейт.   
Мүчөлүк уюмдун мүчөлөрүнүн санын эсептөөгө мүмкүндүк берген
документтин жана жеке арыздын негизинде жүргүзүлөт. Мүчөлөрдүн милдети
жана укуктары, уюмга мүчөлүккө кабыл алуу шарты жана тартиби жана
андан чыгуу – коомдук бирикменин уставынын курамына милдеттүү кирчү
жоболор.   
Коомдук бирикме менен анын мүчөлөрүнүн ортосундагы мүлктүк
мамилелер толук ыктыярдуулуктун башталышында түзүлөт. Мыйзам
түзүүчүлөр уюмдун мүчөлүк төлөмдөрүн, алардын түрлөрүн аныктоодо
чектебейт.  Ага ылайык, түзүүчүлөр мүчөлүк төлөм катары каалаган мүлктү,
анын ичинде акча каражатын да берсе болот. Мүчөлүк төлөмдөрдү төлөө
жарандык-укуктук милдеттерге негизделбейт, жана ага ылайык, аларды
төлөтүүгө доо коюуга мүмкүн эмес. Төлөбөгөн жак үчүн жалгыз натыйжа
– уюмдан чыгарылуусу мүмкүн. Жарандык кодекстин 518-беренесине
ылайык, мүчөлүк төлөмдөр  кандайдыр бир аныкталган максат үчүн берилген
кайрымдуулуктар катары каралышы мүмкүн.  Бул  максат  мүчөлүк төлөмдөрдү
төлөгөн катышуучу тарабынан жактырылган милдеттерге ылайык, уюмдун  
иш алып баруусун камсыз кылууда жатат.  
Ошентип, коомдук бирикменин ар бир мүчөсү коомдук бирикмеге
таандык болгон мүлккө жеке менчик укугуна ээ боло албайт, жада калса анын
мүчөлүгүнүн курамынан чыккан күндө дагы. Коомдук бирикмеге берилген
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жана ал тарабынан сатылып алынган мүлккө болгон жеке менчик укугуна,
юридикалык  жак катары коомдук бирикменин өзү гана ээ боло алат.  
Коомдук бирикме бирдиктүү жана ага таандык болгон мүлктүн
жалгыз менчик ээси болуп саналгандыктан, ал эми анын мүчөлөрү бул убакта
эч кандай мүлктүк укуктарга ээ болбогондуктан, анын ичинде түзүлгөн
мүчөлүк (корпоративдик) укук мамилелер таза уюштуруучулук, мүлктүк эмес
мүнөзгө ээ болот.  Эч кандай өз ара мүлктүк жоопкерчиликке бул уюм жана
анын мүчөлөрү жоопкер эмес. Коомдук бирикме юридикалык жак катары өз
милдеттенмелери боюнча өзү жооп берет жана өз мүчөлөрүнүн милдеттери
боюнча жооп бербейт. Коомдук бирикменин мүчөлөрү да коомдук бирикменин
милдеттери боюнча да жооп бербейт.  
Катышуучунун уюмдан чыгышы ал үчүн эч кандай мүлктүк натыйжа
алып келбейт, ошондуктан тоскоолдуксуз жүргүзүлөт.  
§ 6. Коомдук бирикмени башкаруу
Юридикалык жак органы катары, Жарандык кодекстин 88-беренесине
ылайык, коомдук бирикменин башкаруучу жана көзөмөлдөөчү органдары
болуп саналат, алар аркылуу коомдук бирикме жарандык укуктарды алат
жана  жарандык милдеттерди өзүнө жүктөйт.  
Коомдук бирикменин жогорку органы болуп, Жалпы чогулушу болуп
саналат, ал анын бардык мүчөлөрүнөн турат. Жалпы чогулуш эгер чечим
кабыл алууда анын мүчөлөрүнүн үчтөн бир бөлүгү катышса кворумга ээ, ал
эми коомдук бирикмеде 100дөн ашык мүчөсү болсо, анда 25тен кем эмес мүчө
катышышы керек.  
Мыйзам чыгаруучу, мындай мүмкүнчүлүк түзүү менен, коомдук
бирикме өз мүчөсү катары көптөгөн жарандарды тартат деп ойлосо керек
десе болот, анткени көп кишилердин жалпы чогулушка катышуусун  камсыз
кылуу кыйын болот.  Бирок, көп учурда иш жүзүндө бул  жобо укуктук жөнгө
салуунун кемчилиги болуп келет. Үч мүчөдөн турган коомдук бирикмеде,
алардын ар биринин  чечими легитимдүү болот деген учурду элестетүү кыйын
эмес.   Мындай учурда коомдук бирикменин ар бир мүчөсү өзүнө жалпы
чогулуштун функциясын алууга жана өз чечимин кабыл алууга  укуктуу.   
Жалпы чогулуштун компетенциясына уставда чагылдырыла турган
коомдук бирикменин ишмердүүлүгүнүн маанилүү маселелери кирет.  Жалпы
чогулуштун гана компетенциясына кирген маселелер төмөнкүлөр:   
− уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;
− коомдук
бирикменин
ишмердүүлүгүнүн
багыттарынын
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приоритеттерин жана анын мүлкүн колдонуу тартибин аныктоо;
− коомдук бирикменин мүчөлүгүнө кабыл алуу жана чыгаруу   (эгер
башка эреже анын уставында каралбаса);
− башкаруу органдарын түзүү тартибин аныктоо;
− ишмердүүлүгү туурасында жана жылдык баланс туурасында
жылдык отчетту бекитүү;
− филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзүү тууралуу чечимдерди
кабыл алуу;
− башка юридикалык жактардын ишмердүүлүгүнө катышуу;
− кайра түзүү жана жоюу;
− коомдук бирикменин башка органдарынын компетенциясына устав
тарабынан киргизилген маселерден башка маселелер.  
Коомдук бирикме жалпы чогулуштун отурумун жүргүзүү жолу менен
же мүчөлөр арасында жазуу жүзүндө сурамжылоо жүргүзүү жолу менен
чечимдерин кабыл ала алат.   Жалпы чогулуштун отурумун өткөрүү жана
жазуу жүзүндөгү сурамжылоонун  тартиби  устав тарабынан жөнгө салынат.  
Коомдук бирикме кааласа, өзүнүн башкаруу курамына башка башкаруу
органдарды да түзө алат. Бул маселеде мыйзам чыгаруучу коомдук бирикменин
мүчөлөрүнө толук эркиндик берген. Мындай башкаруу органдарынын
ыйгарым укуктары, түзүү тартиби жана ишмердүүлүгү  коомдук бирикменин
уставы менен жөнгө салынат.   
Мисалы, коомдук бирикмеде дайыма иштөөчү аткаруучу орган түзүлөт
(башкаруу,   дирекция ж.б.), анын жетекчиси уюмдун жалгыз аткаруучу
органы болуп саналат. Коомдук бирикменин аткаруучу органдарынын
компетенциясына   анын жогорку органынын компетенциясына кирбеген
бардык маселелерди чечүү кирет.
Мүчөлөрдүн каалоосу боюнча, коомдук бирикмеде байкоочу орган да
түзүлүшү мүмкүн   (байкоочу кеңеш, кеңеш ж.б.).
§ 7. Коомдук бирикмени кайра түзүү жана жоюу
Коомдук бирикмени кайра түзүү жана жоюу жарандык мыйзамда
каралган тартипте жүргүзүлөт.  
Коомдук бирикмелерге карата кайра түзүүлөрдүн бардык түрлөрүнүн
ичинен мыйзам тарабынан биригүү, бөлүнүү жана чыгуу мүмкүнчүлүктөрү
гана эске алынган. Коомдук бирикмелердин бөлүнүүсүнүн жана чыгуусунун
натыйжасында аз дегенде эки жаңы уюм түзүлөт. Биригүү учурунда белгилей
кетүү керек, укук жөндөмдүүлүктүн ар кандай көлөмү, о.э. коммерциялык
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жана КЭУларды түзүү максаттары - коомдук бирикме менен коммерциялык
уюмдун биригүү мүмкүндүгүн жокко чыгарат.  
Жалпы чогулушта   коомдук бирикменин мүчөлөрү анын жоюлушу
тууралуу чечим кабыл алууга укуктуу, ал жарандык мыйзамдын жалпы
эрежелери менен ишке ашырылат. Фонддордон жана комерциялык эмес
кооперативдерден айырмаланып, коомдук бирикме банкрот болбойт.
Насыячылардын талабын канааттандыргандан кийинки калган мүлк
уюмдун уставына ылайык жоюу туурасындагы чечимди кабыл алган жоюу
комиссиясынын же органдын чечими боюнча бөлүштүрүлөт.  
Мисалы, эл аралык укуктук «Укук» фонду Коомдук бирикмесинин
уставында, жоюу туурасында чечим кабыл алынганда, калган мүлк уставда
көргөзүлгөн максаттарга пайдаланары каралган. «Укук» жоюлуп жаткан
учурда өз мүлкүн ушул эле максатта иштеп жаткан «Кыргызстандын
юристтери» Ассоциациясына берген19.
Ушул эле учурда, эгер коомдук бирикме жоюлган учурда, анын
укуктарын өзүнө алуучу уюм табылбагандыгы аныкталса, анын калган мүлкү
(бул уюмдун коммерциялык эмес мүнөзүн эске алып), катышуучулардын
ортосунда бөлүштүрүлбөйт жана коомдук бирикме түзүлгөн максаттарга
жумшалат.    
Жыйынтыктар
Ошентип, коомдук бирикме төмөнкү негизги мүнөздөмөлөргө ээ:   
катышуучулар – жарандар гана;
бирикменин ыктыярдуулугу;
түзүү негизи - кызыкчылыктардын жалпылыгы;
түзүлүү максаты – руханий жана башка материалдык эмес керектөөлөрдү
канааттандыруу
КЭУ (ал түзүлгөн максаттарга жетүү үчүн гана өндүрүштүк жана чарба
ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укуктуу);
катышуучулар коомдук бирикмеге берилген мүлккө, о.э. мүчөлүк
төлөмдөргө жеке менчик укугун сактап калышпайт;  
катышуучулар бул уюмдун милдеттери боюнча жооп бербейт, ал эми уюм
өз катышуучуларынын милдеттери боюнча жооп бербейт:  
катышуучулар тарабынан коомдук бирикмеге берилген мүлк жана мүчөлүк
төлөмдөр коомдук бирикменин жеке менчиги болуп саналат;  
коомдук бирикменин уставы болушу.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодекстин 1-бөлүгүн колдонуу боюнча практикалык окуу куралы. – Б.:
Технология, 1999. – 7 – 8-б.

9-бап. Юридикалык жактардын бирикмелери
(ассоциациялар жана союздар)
Биргелешкен күч аракеттерди координациялоого умтулуу – физикалык
жактар үчүн кандай болсо, юридикалык жактар үчүн да ошондой эле табигый
процесс. Ошондуктан өзүнүн укуктук табийгаты, жөнгө салуучу ченемдери
боюнча юридикалык жактардын бирикмелери коомдук бирикмелерге жакын.
Юридикалык жактардын биригүүгө болгон талабы тарыхый жана саясий
жактан “тышкы дүүлүктүргүчтөргө” реакциясы менен шартталат. Бюрократиялык институттар тарабынан тажатма финансылык жана саясий көзөмөл,
атаандаштардын нысапсыздыгы, чет элдик бизнестин интервенциясы, экономикалык климаттын өзгөргүчтүгү – бул уюмдарды кызыкчылыктардын жакындыгынын негизинде шериктеш издегенге түрткөн факторлордун толук
эмес тизмеси. Бул бапта ушул көрүнүштүн укуктук жана саясий аспектилерин
кененирээк карап көрөлү.
§ 1. Юридикалык жактардын бирикмелери түшүнүгү жана анын
түрлөрү
Юридикалык жактардын бирикмелери – мүчөлүк (корпоративдик)
жол менен негизделип, катышуучуларынын ишмердүүлүгүн координациялоо,
ошондой эле алардын жалпы кызыкчылыктарын көрсөтүү жана коргоо
максатында түзүлгөн коммерциялык жана /же КЭУлардын бирикмеси болуп
эсептелет.
Юридикалык жактардын бирикмелери - өз алдынча юридикалык жак
болуп эсептелишет жана алар коммерциялык эмес максаттарды көздөшөт,
мындай болгон соң алар - КЭУлар.
Ассоциациялар жана союздар – бул юридикалык жактардын
бирикмелеринин түрлөрү. Ата мекендик мыйзамдар, КМШ өлкөлөрүнүн
мыйзамдары сыяктуу эле “ассоциациялардын” жана “союздардын”
ортосундагы айырманы так көрсөтпөйт. Экөө тең юридикалык жактардын
бирикмелеринин бир түрү катары каралат. Ошону менен бирге, түшүнүктөрдү
чечмелөөнүн жалпы кабыл алган эрежелерине ылайык, ассоциация деп бир
түрдөгү ишмердүүлүктү алып барган бирикмелерди аташат20, ал эми союз
– кандайдыр бир биргелешкен максаттарга жетүү үчүн түзүлгөн бирикме21.
Кыргыз Республикасыннын Жарандык Кодекстин 1-бөлүгүн колдонуу боюнча практикалык окуу куралы. – Б.:
Технология, 1999. – 7 – 8-б.
21
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Орус тилинин чечмелөө сөздүгү. – М., 1993, 28-бет.
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Демек, ассоциациялардын үстөмдүк кылуучу белгиси болуп катышуучулардын
курамынын бир түрдүүлүгү эсептелсе, ал эми союз үчүн – бирикменин
максаттарынын жалпылыгы. Ошондуктан тажрыйбада уюмдашуудагы
жалпылык белгилери боюнча бир типтүү уюмдардын бирикмесин ассоциация
деп, ал эми негизинде башка себептер (мисалы, аймактык жалпылык,  
продукцияны сатуунун жалпы рыногу ж.б.) жаткан бирикмелерди «союз» деп
атоо туура болот.
Тартип
сактоо
өнүккөн
жерлерде,
негизинен
европалык
континенталдык укукта, юридикалык жактарды корпорацияларга жана
мекемелерге бөлүү салттуу болуп эсептелет. Ал жакта корпорациялар –
катышуучулардын мүчөлүгүнүн негизинде уюшулган физикалык жана (же)
юридикалык жактардын ыктыярдуу бирикмелери. Бизде корпоративдик
(мүчөлүк) уюмдардын катарына юридикалык жактардын бирикмелерин
(ассоциацияларды жана союздарды)22 киргизүүгө болот. Мындан тышкары,
Батыштын укук тартибинде “ассоциация” түшүнүгү физикалык жактардын
да, юридикалык жактардын да бирикмелерине карата колдонуларын белгилеп
кетүү абзел23.
§ 2. Юридикалык жактардын бирикмелеринин укуктук макамы
СССРдин акыркы жылдарында иштелип чыгарылган ССР Союзунун
жана союздук республикалардын жарандык мыйзамдарынын негиздеринде
(мындан ары “ЖМ негиздери”), “чарбалык бирикмелер” түшүнүгү
колдонулган. Алар ишмердүүлүгүн координациялоо, алардын укуктарын
коргоону камсыздоо, жалпы кызыкчылыктарын мамлекеттик же башка
органдарда, ошондой эле эл аралык уюмдарда көрсөтүү максатында,
тармактык, аймактык же башка принциптер боюнча түзүлгөн юридикалык
жактардын (коммерциялык уюмдардын) ыктыярдуу бирикмелери болушкан.
ЖМ негиздеринин 23-беренесинде мындай деп көрсөтүлгөн: «Чарбалык
бирикмелер алардын катышуучулары тарабынан чарбалык ассоциацияларга
(союздар) жана концерндерге бириге алышат», б.а. ЖМ негиздери
ассоциациялардын жана союздардын ортосуна барабар белгисин койгон.
Ошол эле учурда ЖМ негиздери чарбалык бирикмелерди коммерциялык
уюмдардын катарына киргизген.   Чарбалык бирикмелердин коммерциялык
уюмдардын катарына киргизилиши катышуучулардын макулдашылган
чечими боюнча айрым бир өндүрүш жана башка чарбалык функциялардын
22
23
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борборлоштурулган  аткарылышын бирикмелерге жүктөө мыйзамда каралган.
Ошондой эле, «ЖМ негиздеринин» 18-беренесине ылайык, юридикалык
жактардын чарбалык бирикмелери (коммерциялык уюмдардын) юридикалык
жактардын катарында болгон, алардын мүлкүнө карата бирикмелердин
катышуучулары милдеттүү укуктарды сакташкан.
1991-жылы Кыргыз Республикасынын «Коомдук бирикмелер жөнүндө»
мыйзамы кабыл алынгандан кийин, коомдук бирикмелерге ыктыярдуу жол
менен союздарга биригүү укугу берилген. Коомдук бирикмелер катары саясий
партиялар, массалык кыймылдар, кесиптик союздар, аялдар, ардагерлер
уюмдары, майыптар уюмдары, жаштар жана балдар уюмдары, илимий,
техникалык, маданий-агартуучулук, дене тарбия-спорт жана башка ыктыярдуу
уюмдар, чыгармачыл союздар, жердешчиликтер, фонддор, ассоциациялар
жана башка жарандык бирикмелер таанылган. Демек, жогоруда келтирилген
мыйзамдардан улам, ассоциацияларга жана союздарга коммерциялык уюмдар,
же КЭУлар бириге алышкан деген тыянакка келүүгө болот.
1994-жылдын 29-октябрында КМШга катышуучу-мамлекеттеринин
Парламенттер аралык ассамблеясы тарабынан КМШга катышуучумамлекеттер үчүн моделдик Жарандык кодекстин 1-бөлүмү кабыл алынып,
ал КМШ өлкөлөрүнүн жарандык кодекстеринин негизи болуп калды, ал
юридикалык жактардын бирикмелерин (ассоциациялар жана союздар)
уюштуруунун жана алардын ишмердүүлүгүнүн укуктук негиздерин
аныктады. Алардын өзгөчөлүгү, юридикалык жактардын бирикмелери
КЭУ болуп саналып, ишкердик ишмердүүлүк жүргүзүүгө укугу жок болгон
(коммерциялык уюмдар үчүн) жана коммерциялык жана (же) КЭУлардын
бирикмелерин түзүү мүмкүнчүлүгү каралган.
1996-жылы моделдик кодекстин негизинде Жарандык кодекстин
1-бөлүмү иштеп чыгарылып жана кабыл алынган, ал эми 1999-жылы Кыргыз
Республикасынын «КЭУлар жөнүндө» мыйзамы кабыл алынып, аларда
юридикалык жактардын бирикмелеринин укуктук статусунун негиздери
аныкталган.
Коммерциялык уюмдар бирикмелеринин
ишмердүүлүгүн жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү
Коммерциялык юридикалык жактардын бирикмелеринин максаты
– алар ишке ашырып жаткан ишкердик ишмердүүлүктү координациялоо,
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жалпы кызыкчылыктарды көрсөтүү жана коргоо. Бирикмелер тарабынан
башка багыттагы ишмердүүлүктүн түздөн-түз жүргүзүлүшүнө, анын ичинде
ишкердүүлүк жүргүзүүгө жол берилбейт. Ошентип, өз ишмердүүлүгүнүн
багытын өз алдынча аныктаган жана ишкердик ишмердүүлүгүнүн айрым
түрлөрүн жүзөгө ашыруу укугуна ээ болгон башка КЭУларга салыштырмалуу,
коммерциялык уюмдардын бирикмелеринин укуктук жөндөмү чектелүү.
Эгер катышуучулардын чечими боюнча коммерциялык уюмдардын
бирикмесине   ишкердик ишмердүүлүк жүргүзүү жүктөлгөн болсо, мындай
бирикме чарбачылык коомго же шериктештикке кайра түзүлөт, же болбосо
ишкердик ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн чарбачылык коом түзүп, же мындай
коомго катыша алат. Анткен менен мындай ишмердүүлүктөн алынган
кирешелер бирикменин катышуучуларынын арасында бөлүштүрүлбөйт жана
бүтүндөй бирикменин керектөөлөрүнө жумшалышы керек.

Юридикалык жактардын бирикмелеринин мүлкү
Юридикалык жактардын бирикмеси катышуучулардан үзгүлтүксүз
жана бир жолу түшкөн, ошондой эле мыйзамда уруксат берилген булактардан
түшкөн каражаттардан түзүлгөн мүлктүн ээси болуп саналат.
Юридикалык
жактардын
бирикмесинин
мүлкү
адегенде
катышуучулардын кирүү төгүмдөрүнөн, мүчөлүк төгүмдөрүнөн жана
ыктыярдуу салымдарынан түзүлүп, анын менчигинин объекти болуп түзүлөт.
Мыйзам мындай КЭУнун мүлкүнүн же анын катышуучуларынын салымынын
минималдык өлчөмүнө эч кандай талап койбойт. Ошол мүлк бирикменин
уюштуруу документтеринде каралган анын атайын укук жөндөмүнө ылайык
колдонулат.
Белгилей кетүүчү нерсе, юридикалык жактын катышуучуларынын анын
мүлкүнө болгон укугуна жараша мыйзам юридикалык жактарды юридикалык
жактар-менчик ээлери тобуна кошот, бирикмелердин уюштуруучуларынын
(катышуучуларынын) мүлккө карата милдеттенмелери да, буюмдук
укугу да сакталбайт. Бул учурда юридикалык жактын катышуучусунун
(уюштуруучусунун) уюмдан чыккан учурда да, уюм жоюлган учурда да
мүлккө карата эч кандай укугу болбойт.
Ошол эле учурда, юридикалык жактардын бирикмесинин мүчөлөрү
насыя берүүчүлөр алдындагы карызды жабуу үчүн мүлк жетишсиз болгон
учурда, уюштуруучулук документтерде каралган өлчөмдө жана тартипте,
бирикменин милдеттенмелери боюнча субсидиардык жоопкерчилик тартышат.
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Юридикалык жактардын бирикменин мүчөлөрүнүн мындай субсидиардык
жоопкерчилиги анын жарандык-укуктук статусунун маанилүү өзгөчөлүгүн
түзөт. Субсидиардык жоопкерчиликтин өлчөмүн жана тартибин өз алдынча
аныктоо мүмкүнчүлүгү, белгилүү мааниде, милдеттенмелер боюнча
субсидиардык жоопкерчилик жөнүндө жалпы эрежелерден өзгөчөлүгүн
көрсөтөт.
§ 3. Юридикалык жактардын бирикмесин түзүү жана анын
ишмердүүлүгүн токтотуу
Юридикалык жактардын бирикмелеринин уюштуруучулары
эки же андан ашык юридикалык жактар боло алышат. Биригүүнү каалаган
уюмдардын түрүнө карата мыйзам эч кандай чектөөлөрдү койбойт, мисалы,
коммерциялык жана коммерциялык эмес, улуттук жана чет элдик юридикалык
жактар. Алар бир түрдүү коммерциялык эмес же коммерциялык уюмдар
болушу да шарт эмес, айталы, жалаң гана фонддор же жалаң диний уюмдар,
жалаң акционердик коомдор же жоопкерчилиги чектелген коомдор болушу
милдеттүү эмес. Аралашкан союздардын түзүлүшүнө жол берилет, бирок
ишмердүүлүктү координациялоого же жалпы кызыкчылыктарды биргелешип
коргоого практикалык зарылчылык ишмердүүлүк мүнөзү боюнча бир түрдүү
юридикалык жактардын тобунда (түрлөрүндө) пайда болот.
Ошондой эле мыйзам мындай уюмдардын катышуучуларынын
минималдык зарыл санын чектебейт, бул суроого чечим чыгаруу
уюштуруучулардын өздөрүнүн ыктыярына калтырган. Бир эле юридикалык
жак, толугу менен өз алдынча калып, бир эле учурда бир нече юридикалык
жактардын бирикмелеринде мүчө боло алат, анын ичинде ишмердүүлүк
мүнөзү боюнча бир түрдүү бирикмелерде.
Юридикалык
жактардын
бирикмелери,
адатта,
өздөрүнүн
уюштуруучулук документтеринде мүчөлөрдү кабыл алуунун жана
чыгаруунун жөнөкөйлөтүлгөн тартибин карашат. Бул аларга бирикменин
мүчөлөрүн юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо органдарына кайрылуу
зарылчылыгысыз кабыл алууга жана чыгарууга мүмкүндүк берет.
Юридикалык жактардын бирикмелеринин уюштуруучулук
документтери болуп, анын мүчөлөрү кол койгон уюштуруучулук келишим
жана алар бекиткен устав эсептелет.
Мыйзам бирикменин аталышына жана анын өзгөчөлүктүүлүгүнө
карата милдеттүү талаптарды коёт. Юридикалык жактардын бирикмелеринин
фирмалык аталышы бирикменин ишмердүүлүгүнүн негизги предметине
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жана анын мүчөлөрүнүн ишмердүүлүгүнүн негизги предметине көрсөтмөнү
камтып, “ассоциация” же “союз” деген сөздү камтышы керек.
Юридикалык
жактардын
бирикмелеринин
уюштуруучулук
документтери
юридикалык жактын аталышы, юридикалык дареги, ишмердүүлүгүнүн
предмети жана максаты сыяктуу (анын укуктук жөндөмүнүн көлөмүн жана
мүнөзүн аныктаган) бардык юридикалык жактар үчүн жалпы маалыматтардан
тышкары (Жарандык кодекстин 87-берене, п. 4), анын курамы, башкаруу
органдарынын компетенциясы жана алардын чечим   кабыл алуусунун
тартиби, анын ичинде, чечим бир добуштан же мүчөлөрдүн квалификациялык
көпчүлүгү боюнча кабыл алынган суроолор жөнүндө, мындан тышкары,
бирикме жоюлгандан кийин калган мүлктү бөлүштүрүүнүн тартиби жөнүндө,
бирикменин милдеттенмелери боюнча мүчөлөрдүн жоопкерчилигинин
тартиби жөнүндө шарттарды камтышы зарыл.   
Мыйзам юридикалык жактардын ишмердүүлүгүнүн жүзөгө
ашырылышынын укуктук жөндөмдүүлүгүн жана тартибин майда-чүйдөсүнө
чейин регламенттебей, анын уюштуруучулары үчүн жетишээрлик чоң
мейкиндик калтырат.
Юридикалык
жактардын
бирикмелеринин
ишмердүүлүгүнүн
токтотулушу жарандык мыйзамда каралган юридикалык жактарды кайра
уюштуруунун жана жоюунун жалпы эрежелери боюнча кайра уюштуруу
жана жоюу жолу менен жүзөгө ашырылат.  
Катышуучулары ишкердик ишмердүүлүктү жүргүзүүнү жүктөгөн
учурда, юридикалык жактардын бирикмеси (коммерциялык уюмдар)
чарбалык шериктештик же коом болуп кайра түзүлүшү керек.
Юридикалык жактардын бирикмесин жоюуда, ал жоюлгандан кийин
калган мүлк уставда каралган максаттарга багытталат.
Юридикалык
жактардын
бирикмелеринин
ишмердүүлүгү
токтотулганына байланыштуу төмөндөгүдөй суроо жаралат: мындай
уюштуруучулук-укуктук формага карата банкроттук (кудуретсиздик) жолжобосу колдонулушу мүмкүнбү? Жарандык кодекстин 165-беренесине
ылайык, юридикалык жактардын бирикмелеринин милдеттенмелери боюнча
субсидиардык жоопкерчиликти   уюштуруучулук документтерде каралган
өлчөмдө жана тартипте анын мүчөлөрү тартышат. Демек, юридикалык
жактардын бирикмесинин каражаты жетишсиз болгон учурда, насыя
берүүчүлөр карызды бирикменин мүчөлөрүнүн мүлкүнүн эсебинен кайтарып
берүүнү талап кылууга укуктуу. Буга байланыштуу, бул мамилелер мыйзам
менен жөнгө салынбаганына карабастан, банкроттук (кудуретсиздик) жол124

жобосун колдонуунун мааниси жок.
§ 4. Бирикмени башкаруу жана анын мүчөлөрүнүн укуктук макамы
Юридикалык жактардын бирикмелери мүчөлүк (корпоративдик)
жол менен түзүлгөндүктөн, анын жогорку органы болуп дайыма
катышуучулардын жалпы чогулушу (алардын өкүлдөрү) эсептелет, анын
компетенциясын жана иш тартибин, мыйзамга ылайык устав аныктайт.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык
жактардын бирикмелерине карата коомдук бирикмелердин ишмердүүлүгүн
жөнгө салган жоболор колдонулат. КЭУ жөнүндө мыйзамынын 20-беренесине
ылайык,  төмөнкү маселелер жалпы чогулуштун гана компетенциясын түзөт:
− уставга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү;
− бирикменин ишинин артыкчылык берилген багытын аныктоо,
анын мүлкүн пайдалануунун тартиби;
− коомдук бирикмеге мүчөлүккө кабыл алуу жана андан чыгаруу
(эгерде уставда башка эреже каралбаса);
− башкаруу органдарын түзүүнүн тартиби;
− иш жөнүндө жылдык отчётту жана жылдык балансты бекитүү;
− филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзүү жөнүндө чечим;
− башка юридикалык жактардын ишине катышуусу;
− кайра уюштуруу жана жоюу;
−
устав
тарабынан
бирикменин
башка
органдарынын
компетенциясына таандык кылынган башка маселелер.
Башка башкаруу органдарын айта турган болсок, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдары аларды түзүү укугун катышуучулардын
ыктыярына калтырган, алардын ыйгарым укуктарын, түзүү тартибин жана
ишмердүүлүгүн уставда жөнгө салуу зарыл.
Юридикалык жактардын бирикмелеринин мүчөлөрү юридикалык
жак катары өздөрүнүн өз алдынчалыгын жана укуктарын сактап калышат.
Юридикалык жактардын бирикмелери өз мүчөлөрүнүн милдеттенмелери
боюнча жооп бербейт. Юридикалык жактардын бирикмелеринин мүчөлөрү
уюштуруучулук документтерде каралган өлчөмдө жана тартипте анын милдеттенмелери боюнча субсидиардык жоопкерчилик тартышат. Мүчөлөрдүн
жоопкерчилигинин негиздери жана чеги бирикменин уюштуруучулук документтеринде аныкталат.
Юридикалык жактардын бирикмелеринин мүчөсү башка мүчөлөрү
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(катышуучулар) менен бирдей укукта бирикменин башкаруучулук иштеринде
катышууга укуктуу. Эгер башкасы уюштуруучулук документтерде каралбаса
жана көрсөтүлгөн кызматтардан келип чыкпаса, юридикалык жактардын
бирикмелеринин мүчөлөрү бирикменин кызматтарын акысыз пайдаланууга
укуктуу.
Юридикалык жактардын бирикмелеринен мүчөлөрдүн чыгып кетиши
жөнүндө мыйзамда атайын тартип каралган. Юридикалык жактардын
бирикмесинин мүчөсү өз каалоосу боюнча (ыктыярдуу тартипте),
финансылык жылдын аягында бирикмеден чыгууга укуктуу, анткени
юридикалык жактардын бирикмеси анын чыгышы менен ага кандайдырбир төлөмдөрдү жасоо боюнча эч кандай милдети жок. Ошону менен бирге
бирикмеден чыккан мүчө чыккан күндөн тарта эки жылдын аралыгында
бирикменин милдеттенмеси боюнча өзүнүн салымына катнаштуу
субсидиардык жоопкерчилик тартат. Мүчөлөрдүн субсидиардык жоопкерчилик
милдеттемеси юридикалык жактардын бирикмелеринин ишмердүүлүгү анын
мүчөлөрү тарабынан каржыланган шарттан улам келип чыгат.
Юридикалык жактардын бирикмесинин мүчөсү уюштуруучулук
документтерде каралган милдеттерди аткарат, анын ичинде мүчөлүк жана
башка төлөмдөрдү төлөө боюнча, милдеттерди аткарбагандыгы үчүн башка
катышуучулардын чечими менен бирикмеден чыгарылышы (мажбурлоо
тартибинде) мүмкүн.
Юридикалык жактардын бирикмесинин чыгарылган мүчөсүнүн
мүлктүк салымы жана жоопкерчилигине карата юридикалык жактардын
бирикмесинен чыгууга тийиштүү эреже колдонулат, башкача айтканда, ал
да бирикмеден чыккан күндөн тарта эки жылдын аралыгында бирикменин
милдеттенмеси боюнча өзүнүн салымына катнаштуу субсидиардык
жоопкерчилик тартат.
Бирикменин курамына жаңы мүчөлөр башка мүчөлөрдүн макулдугу
боюнча кабыл алынат. Жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу жана бул маселе
боюнча добуш берүү эрежелер юридикалык жактардын уюштуруучулук
документтеринде каралышы керек.
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§ 5. Юридикалык жактардын бирикмелеринин ишмердүүлүгүнүн
укуктук жөнгө салуунун айрым маселелери
Укуктук жөнгө салуудагы   көйгөйлөр негизинен, юридикалык
жактардын бирикмелеринин түзүлүшү жана иштеши маселелеринде
топтолгон.
Юридикалык жактардын бирикмелерин укуктук жөнгө салуудагы  
айырмалай   турган маанилүү аспект – бул катышуучулардын субъекттик
курамы тууралуу маселе.
Жогоруда айтылгандай, Жарандык   кодекстин нормаларында
жана КЭУ жөнүндө мыйзамында ассоциациялар (союздар) юридикалык
жактардын бирикмелери катары берилген. Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында   уюштуруу-укуктук түрдүн алкагында юридикалык
жактардын жана жеке адамдардын биригүү мүмкүндүгүн - юридикалык
жактардын бирикмесин караштырган нормалар жок. Түзүлгөн жагдай жөнгө
салууну талап кылат, анткени мындай субъекттердин биригүү тажрыйбасы
Кыргыз Республикасында кеңири таралган, жана мындан тышкары жеке
адамдардын жана юридикалык жактардын бирикмелеринен турган сууну
пайдалануучулардын ассоциациялары, турак жай ээлеринин шериктештиги
жана жумуш берүүчүлөрдү бирикмелери сыяктуу бирикмелердин өз алдынча
түрлөрүн жөнгө салган мыйзамдык нормалар бар.
Өзүнүн укуктук табияты боюнча юридикалык жактардын бирикмелери
(ассоциациялар жана союздар) коомдук бирикмелерге жакын, ушуга
байланыштуу мыйзам чыгаруучу коомдук бирикмелер жөнүндө нормаларды
юридикалык жактардын бирикмелерине карата колдонуу белгиленген.
Батыш өлкөлөрүнүн мисалы боюнча, жеке адамдардын (коомдук
бирикмелер) жана юридикалык жактардын бирикмелерин (ассоциациялар
жана союздар) бир уюштуруу-укуктук түргө   "бирикме" же "ассоциацияга"
бириктирүүгө болмок, бул юридикалык жана физикалык жактарга биригүү
үчүн көбүрөөк ыңгайлуу шарт түзүүгө мүмкүндүк бермек.
Юридикалык жактардын бирикмелеринин ишкердик ишмердиги
Мыйзамдар КЭУлардын бирикмелери тарабынан ишкердик
ишмердигин жүргүзүү   боюнча кандайдыр бир чектөөлөрдү камтыбайт.
Бирок коммерциялык уюмдардын бирикмелерине тийиштүү Жарандык
кодекстин 165-беренесинин 1-пункту  алар тарабынан ишкердик ишмердигин
жүргүзүүдө чектөөлөрдү белгилейт: "эгерде катышуучулардын чечими
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боюнча ассоциацияга (союзга) ишкердик ишмердигин жүргүзүү жүктөлсө,
мындай ассоциация (союз) чарбалык коом же шериктештик болуп кайра
түзүлүүгө тийиш».
Укук колдонуу тажрыйбада юридикалык жактардын бирикмелери
тууралуу мыйзамдардын нормаларын колдонууда   айрым кыйынчылыктар
келип чыгат, анткени мыйзамдар алардын мүчөлөрү бир эле учурда
коммерциялык жана КЭУлар болгон юридикалык жактардын бирикмелеринин
ишкердик ишмердигине байланыштуу мамилелерди жөнгө салуучу
нормаларды камтыбайт.
Мыйзам чыгаруучуга коммерциялык жана КЭУлардын бирикмелеринин
ишмердигин жөнгө салууда  айырмачылыктарды  караштырбоо туура болмок,
анткени "юридикалык жактардын бирикмеси" уюштуруу-укуктук түрүнүн
өзгөчөлүгү алардын катышуучуларынын ишмердигин координациялоо,
ошондой эле алардын жалпы кызыкчылыктарын көздөө жана коргоо болуп
саналат.
§ 6. Юридикалык жактардын бирикмелеринин саясий жана
экономикалык мааниси
"Өткөөл экономикалуу" деп аталган   өлкөлөрдөгү экономикалык
реформалардын тажрыйбасы ийгилик көпчүлүгүндө
натыйжалуу
экономикалык өзгөрүүлөргө кызыккан ишкерлердин бирикмелеринин
реформаларын колдоодон көз каранды экендигин көрсөтөт.
Саясий - экономикалык өзгөрүүлөр процессинде юридикалык
жактардын бирикмелеринин мамлекет менен өз ара аракеттешүү механизми
жетишерлик жөнөкөй ишке ашырылат - бири-бири менен шериктеш
компаниялар өз бирикмелери аркылуу алардын кызыкчылыктарына тийиштүү
мыйзамдык сунуштарга саясий таасир тийгизишет.
Мындан тышкары, юридикалык жактардын бирикмелери мамлекеттик
башкаруу органдарынын өздөрүнүн демилгеси боюнча мыйзам чыгаруу
ишмердигине жана жаңы нормативдик укуктук актыларды, улуттук
концепцияларды жана өнүктүрүү программаларын талкуулоого катышууга
жигердүү тартылат. Юридикалык жактардын бирикмелери   ошондой эле
кеңеш берүүчү жана координациялоочу мамлекеттик түзүлүштөргө катышат.
Ошентип, юридикалык жактардын бирикмелеринин коомду
өнүктүрүүгө саясий-экономикалык таасиринин негизги принциптери
төмөнкүлөр болуп саналат:
• мыйзам чыгаруу ишмердигине катышуу;
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•

мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өзүн өзү
башкаруу органдары менен бирдикте социалдык-экономикалык
проблемаларды чечүүгө, социалдык-экономикалык саясаттын
артыкчылыктарын белгилөөгө катышуу;
• менчик жана мамлекеттик секторлордун ичинде экономикалык өз
ара мамилелерди түзүүдө максаттарга жетүү боюнча макулдашылган
чечимдерди кабыл алуу.
Мамлекет ошондой эле белгилүү максаттарга жетүү үчүн юридикалык
жактардын бирикмелерин пайдаланышы мүмкүн. Ишкерлердин бирикмелери
көбүнчө өкмөт тарабынан экономикалык контролдоонун инструменттери  
катары колдонулат. Мисалы, Латын Америкасында   бийликтин айрым
органдары айлык акыны, бааларды жана башка маанилүү экономикалык
параметрлерди жөнгө салууга таасирин тийгизген профсоюздар жана ишкер
адамдардын топтору менен кеңири масштабдуу макулдашууларды түзүштү.
Бул макулдашуулар туруктуу экономикалык шарттарды чыңдаганына
карабастан, алар көбүнчө рыноктордун өзгөрүлүп жаткан шарттарга болгон
реакциясын чектейт, ошондой эле ишкер адамдардын негизги уюмдарына
кирбеген атаандаш компаниялар үчүн рыноктордун ачыктыгын азайтат24.
Башкача айтканда, каралып жаткан коомдук көрүнүштө ошондой эле
проблемалар бар. Дайыма эле же бардык эле менчик компаниялар иштелип
чыгып жаткан мыйзамдарга карата кызыкчылыктардын жалпылыгын
билдирбейт. Чындыгында, ар түрдүү ишкердик структуралар көбүнчө бир
катар мыйзамдык жана саясий чечимдерге таптакыр   карама-каршы көз
карашта.   Көбүнчө ишкерлердин бирикмелеринин аракеттери алардын
рынокко чыгуусун чектөө ж.б.   жолу менен атаандаштар алдында өзү
үчүн артыкчылыктарды түзүү чөйрөсүнө өтөт. Мындай бирикмелер өз
артыкчылыктарын сактоо үчүн өкмөткө байкалбаган басым көрсөтө башташат
жана бара-бара реформалардын каршылаштары  болуп калышат.
Ошентип, көбүнчө саясий маданияттын жетиштүү эмес жогорку
деңгээли факторунан улам,   өткөөл экономикалуу өлкөлөрдө юридикалык
жактардын бирикмелеринин коомдук ролун бурмалаган   терс тенденциялар
пайда болот, атап айтканда:
• тар ишкер чөйрөлөрүнүн кызыкчылыктарын жактоо (рыноктордун
жабыктыгы, таза атаандаштыкка тоскоолдуктар);  
• юридикалык жактардын бирикмелери катары жашыруун  
монополияларды  түзүү жана муну коштоп жүрүүчү  фаворитизм
жана башка рынокко каршы экономикалык тенденциялар.
24
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10-бап. Коммерциялык эмес кооперативдер
§ 1. Коммерциялык эмес кооперативдердин укуктук макамынын
тарыхый өнүгүүсү
Коммерциялык эмес кооперативдерге байланыштуу калыптанган
кырдаалды изилдөө жана баалоо кооперация системасынын пайда болуу жана
өнүгүү тарыхый тажрыйбасын деталдуу кароосуз мүмкүн эмес. Бул үчүн
Кыргызстан СССРдин курамына кирген мезгилге кайрылуу керек, анткени
өлкөдөгү кооперациялардын башаты ошол мезгилде башталат.
1924-жылдын 20-майында ССРде «Керектөө кооперациясы жөнүндө»
декрет кабыл алынат. Ушул күндөн баштап СССРдеги кооперациянын тарыхы
башталат.
Белгилүү болгондой, СССР убагында өлкөдө «керектөө кооперациясы»
деп аталган күчтүү сектор болгон. Керектөө кооперативдеринин ишмердүүлүгү
СССР Министрлер кеңешинин ар кандай укуктук актылары менен жөнгө
салынып келген.
1988-жылдын 26-майында «СССРдеги кооперация жөнүндө» мыйзам
кабыл алынган, ал кооперативдердин ишмердүүлүгүн жөнгө салууга
тиешелүү бардык ченемдик актыларды бириктирген. Бул мыйзам биринчи
жолу кооперативдерди 2 түргө: өндүрүштүк жана керектөө кооперативи деп
бөлгөн.
Азыркы убакта бардык керектөө кооперативдери – бул коммерциялык
эмес кооперативдер, «керектөө кооперативи» жана «коммерциялык эмес
кооператив» түшүнүктөрү – бул синонимдер, б.а. бир эле нерсени түшүндүрөт
деген адашууларга көп кабылууга болот. Бирок бул мындай эмес. Советтик
мезгилде «керектөө кооперативи» азыркы убакта «коммерциялык эмес
кооператив» ээ болгон түшүнүккө караганда, башкача мазмунга ээ болгон.
СССР убагында керектөө кооперациясынын системасына колхоздор, калкты
тиричилик тейлөө уюмдары (азык-түлүк дүкөндөрү, тигүү чеберканалары,
бут кийимдерди оңдоо боюнча күркөлөр, фотоателье, чачтарачтар), базарлар,
турак жай, дача, гараж кооперативдери жана башка көптөгөн уюмдар кирген.
Эгерде аларды учурдагы ушуга окшош уюмдар менен салыштырсак, анда
алардын бир бөлүгү (турак жай, дача, гараж кооперативдеринен тышкары)
коммерциялык уюмдарга «айланганын» аныктоого болот.
Мамлекетибиз көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин Кыргызстанда
улуттук мыйзамдардын көпчүлүк тармактарын реформалоо процесси
башталды. Кооперация жөнүндө мыйзамдарга токтоло турган болсок, ал да
жарым-жартылай реформаланды.
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1991-жылдын 12-декабрында Кыргыз Республикасынын «Кыргыз
Республикасындагы кооперация жөнүндө» мыйзамы кабыл алынган. Бул
мыйзам менен кооперативдер эки чоң топко бөлүнгөн:
1) Өндүрүштүк кооперативдер;
2) Керектөө кооперативдери.
Бул мыйзам кооперативдик мамилелерди жөнгө салуу боюнча советтик
ыкманын элементтерине ээ болгон. Алсак, «Керектөө кооперативдери»
бөлүгүнө «Соода керектөө кооперативдери» деп аталган бөлүк киргизилген.
Бул мыйзамдын «Керектөө кооперативдери» деген бөлүгүндө керектөө
кооперативдеринин түрлөрү (турак жай-курулуш, турак жай-эксплуатациялык,
дача, бакча жана башка керектөө кооперативдердин түрлөрү) саналган жана
бул түрлөрдүн ар бирине алардын түзүү максаттарын жана укуктук макамын
аныктоочу өзүнчө беренелер же бир нече беренелер арналган.
1996-жылы Жарандык кодекси кабыл алынат, ага ылайык кооперативдер
эки түргө бөлүнөт:
1) Өндүрүштүк кооперативдер;
2) Керектөө кооперативдери.
160-беренеде «керектөө кооперативи» түшүнүгүнө аныктама берилген,
керектөө кооперативинин негизги белгиси керектөө кооперативи тарабынан
алынган кирешелер анын мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрүлбөй тургандыгы
аныкталган.
Бирок
Жарандык
кодекстин
бул
160-беренеси
керектөө
кооперативдеринин түрлөрүн атаган эмес жана алардын укуктук абалынын
өзгөчөлүктөрүн аныктаган эмес.
2003-жылдын февралында 160-берене Жарандык кодекстен алынып
салынган. Ушул учурдан баштап Кыргызстанда «керектөө кооперативи»
түшүнүгүнүн ордуна «коммерциялык эмес кооператив» түшүнүгү кеңири
колдонула баштайт.
1999-жылдын 2-июнунда Кыргыз Республикасынын «Кооперация
жөнүндө» мыйзамы кабыл алынган, ал 2004-жылдын июнуна чейин
колдонулган. Бул мыйзам да кооперативдерди эки төмөндөгүдөй түрлөргө
бөлгөн:
1) Коммерциялык;
2) Коммерциялык эмес кооперативдер.
2004-жылдын  11-июнунда Кыргыз Республикасынын «Кооперативдер
жөнүндө» жаңы мыйзамы кабыл алынган. Акыркы эки мыйзам айыл чарба
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кооперациясын реформалоо максатында өткөрүлгөн ишчаралардын алкагында кабыл алынган.
Бул мыйзамда бир аз бир тараптуу мамиле байкалат: мыйзамдын
көпчүлүк ченемдери айыл чарба кооперативдери менен байланышкан
мамилелерди жөнгө салат.
§ 2. Коммерциялык эмес кооператив түшүнүгү
Жарандык кодекстин 152-беренесине ылайык, кооператив –
демократиялык башталышта биргелешкен чарбалык жана уставда каралган
башка ишмердүүлүктү уюштуруу жана мүчөлөрүнүн үлүш салымдарын
бириктирүү жолу менен өздөрүнүн материалдык жана башка муктаждыктарын
канааттандыруу максатында, мүчөлүккө негизделген жарандардын жана
юридикалык жактардын ыктыярдуу бирикмеси. Башкача айтканда, кооператив
(латынча  Cooperatio – кызматташуу) – бул өзүнүн материалдык жана башка
мүнөздөгү муктаждыктарын канааттандыруу максатында жеке мүчөлүк
принцибине негизделген уюм.
Коммерциялык эмес кооперативдердин мааниси жарандар (кээде
жарандар жана юридикалык жактар) өздөрүнүн бир нерсеге болгон
муктаждыктарын, мисалы, өзүнчө батир же коттедж, гараж же автоунаа,
дача ж.б.у.с. түрүндөгү муктаждыктарын канааттандыруу максатында өз ара
биригишет.  
Коммерциялык эмес кооперативдердин эң көрүнктүү мисалдарынын
бири болуп турак жай курулуш кооперативдери эсептелет. Өзүнчө батирге ээ
болгусу келген, бирок мамлекет тарабынан акысыз батир менен камсыздоого
талаптануу укугуна ээ болбогон жана аны базар баасы боюнча сатып алуу
мүмкүнчүлүгүнө ээ болбогон жарандар   (мамлекеттен батир алууга укугу
бар, бирок социалдык ченемдер боюнча турак жай менен камсыздалбаган
жарандар) турак жай-курулуш кооперативдерине бириге алышат. Мындай
коммерциялык эмес кооперативдин негизги ишмердүүлүгү турак жай куруу
болот. Мындай кооперативди түзүүдө өзүнчө батирлердин же бөлүнгөн турак
жайларынын саны бул кооперативдин мүчөлөрүнүн санынан аз болбойт.
Турак жай курулушун камсыздоо (кооперативдин негизги ишмердүүлүгүн)
бул кооперативдин мүчөлөрүнүн (үлүштөш салымдары) бириктирилген акча
каражаттарынын (үлүштөш салымдык төгүмдөрдүн) эсебинен болот.
Ошентип, турак жай-курулуш кооперативинин мүчөлөрү турак
жайлардын өздүк наркы боюнча камсыз болушат, бирок коммерциялык
эмес кооперативдер курулушту камсыздоонун кошумча булактарын алуу
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үчүн ишкерлик ишмердүүлүк менен алектенүүсү мүмкүн (эгерде Уставда
чектөөлөр болбосо). Бул жерде турак жай-курулуш кооперативинин ишкерлик
ишмердүүлүгүнөн алынган кирешелери турак жай курулушунан башка
максаттарга пайдаланылбашы керек. Бул коммерциялык эмес кооператив КЭУ
болуп саналат дегенден келип чыгат, ал Жарандык кодекстин 85-беренесине
ылайык түзүлгөн максаттарга жетүү үчүн кызмат кылган деңгээлде ишкерлик
ишмердүүлүктү жүргүзө алат.
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин маалыматына
ылайык, 2011-жылдын 1-декабрына карата Кыргызстанда 580ге жакын
коммерциялык эмес кооперативдер катталган.
Кыргыз Республикасынын “Кооперативдер жөнүндө” мыйзамы Кыргыз
Республикасынын кооперативдерин жана алардын союздарын түзүүнүн жана
ишмердүүлүгүнүн укуктук жана экономикалык негиздерин жаңыча аныктайт.
Кыргыз Республикасынын “Кооперативдер жөнүндө” мыйзамына
ылайык, кооператив – бул өздөрүнүн экономикалык жана башка керектөөлөрүн
канааттандыруу максатында мүчөлүккө негизделген жеке жана юридикалык
жактардын ыктыярдуу бирикмеси.
Кооператив төмөнкүдөй принциптердин негизинде түзүлөт жана
өзүнүн ишин жүзөгө ашырат:
− кооперативдеги мүчөлүктүн ыктыярдуулугунун жана андан
кооперативдин уставында белгиленген тартипте тоскоолсуз чыгуунун;
− кооперативдин чарбалык ишине катышкан мүчөлөрү үчүн өз ара
жардамды жана экономикалык пайданы камсыздоонун;
− кооперативдин ишин демократиялык башталышта башкаруунун;
− кооперативдин ага катышуучулардын экономикалык керектөөлөрүн
мүмкүн болушунча толук канааттандырууга арналышынын;
− кооперативдин мүчөлөрүнүн экономикалык жана чарбалык өз
алдынчалуулугун сактоонун;
− кооперативдин мүчөлөрүнүн билим деңгээлин жогорулатуу үчүн
шарттарды түзүүнүн;
− кооперативдин иши жана анын финансылык абалы жөнүндө
маалыматтардын, анын мүчөлөрү үчүн кооперативдин уставында
белгиленген тартипте жеткиликтүүлүгүнүн.
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§ 3. Коммерциялык эмес кооперативдерди түзүү тартиби
Коммерциялык эмес кооперативдерди түзүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 11-июнундагы № 70 “Кооперативдер жөнүндө”
мыйзамы, Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 20-февралындагы №57
“Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө” мыйзамы  менен жөнгө салынат. Коммерциялык эмес кооператив юридикалык жактын статусун алуу жолу менен түзүлүшү мүмкүн.
Коммерциялык эмес кооперативди негиздөөнүн жыйынтыгында аны
түзүү өзүнө 2 этапты камтыйт:
1) коммерциялык эмес кооперативди негиздөө жөнүндө чечим кабыл
алуу;
2) коммерциялык эмес кооперативди мамлекеттик каттоодон өткөрүү.
Кыргыз Республикасынын “Кооперативдер жөнүндө” мыйзамынын
8-беренесине ылайык, кооператив түзүү максатында кооператив түзүү
ниетиндеги жеке жана юридикалык жактар   уюштуруу комитетин түзөт, ал
кооперативдин уставынын долбоорун; кооперативдин негиздөөчү жыйынын
даярдап жана өткөрүшү керек.
Кооператив мүчөлөрүнүн негиздөөчү жыйынынын функциялары:
1) кооперативди түзүү жана кооперативдин мүчөлөрүн кабыл алуу
жөнүндө чечим кабыл алат;
2) жеке жактар үчүн – фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган
күнүн, дарегин; юридикалык жактар үчүн – алардын аталышын
жана юридикалык дарегин, ар бир мүчө тарабынан билдирилген
жана киргизилген үлүштөш салымдык төгүмдөрдүн санын,
кооператив мүчөлөрүнүн колун көрсөтүү менен кооперативдин
мүчөлөрүнүн реестрин түзөт;
3) бир үлүштөш салымдын баасын аныктайт;
4) кооперативдин уставын бекитет;
5) кооперативди башкаруу органдарын шайлайт.
Кооперативдин уставы үчүн төмөндөгү талаптар белгиленген:
1. Кооператив уставы төмөндөгү маалыматтарды камтышы керек:
1) кооперативдин аталышы;
2) кооперативдин жайгашкан орду;
3) кооперативдин юридикалык дареги;
4) кооперативдин ишмердүүлүгүнүн предмети жана максаты;
5) кооператив түзүлө турган мөөнөт;
6) кооперативге кирүүнүн тартиби;
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7) кооперативдеги мүчөлүктү токтотуунун тартиби;
8) кооперативдин мүчөлөрүнүн үлүштөш салымдык жана кирүү
төгүмдөрүн киргизүү өлчөмү, курамы жана тартиби жөнүндө
шарттар;
9) эгерде бирден көп үлүштөш салымдардын түрлөрү белгиленсе,
бир мүчөгө таандык болушу мүкүн болгон ар бир түрдүн үлүштөш
салымдарынын санын, ошондой эле үлүштөш салымдын ар бир
түрүнө берилген укуктарды жана артыкчылыктарды көрсөтүү
менен үлүштөш салымдардын бардык түрлөрүн сүрөттөө;
10) кооператив мүчөлөрүнүн добуш укугу жөнүндө көрсөтүү;
11) кооперативдин кирешелерин жана чыгашаларын бөлүштүрүү
тартиби;
12) кооперативди башкаруу органдарынын курамы, компетенциясы
жана алар тарабынан чечим кабыл алуу, анын ичинде чечим
бир добуш менен же добуштардын квалификациялуу көпчүлүгү
тарабынан кабыл алына турган маселелер боюнча чечим кабыл
алуу жөнүндө жобо;
13) кооператив мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери;
14) кооператив фонддорун түзүү жана аларды пайдалануу тартиби;
15) кооператив мүчөлөрүнүн жоопкерчилик шарты, анын ичинде
милдеттүү үлүштүк салымды киргизүү боюнча милдеттемелерди
бузуу үчүн;
16) кооперативдин ишмердүүлүгү чыгашалуу же банкрот болгон
учурдагы анын мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги;
17) кооперативдеги мүчөлүктү токтотууда кооператив мүчөлөрүнө
үлүштөш салымдык төгүмдөрдү берүүнүн мөөнөтү жана тартиби;
18) кооперативди кайра уюштуруу жана жоюу тартиби жана шарттары;
19) жалпы жыйынды чакыруу тартиби;
20) кооператив мүчөлөрү болуп саналбаган адамдар менен иштөөнү
уюштуруу тартиби;
21) кыймылсыз мүлктүн баасы, жалпы жыйын менен бекитүүгө жаткан
четтетүүлөр жана келишимдер;
22) кооперативдин аталышында "кооператив" сөзү камтылышы керек.
2. Кооперативдин уставында анын ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон,
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка да
маалыматтар камтылышы мүмкүн.
Коммерциялык эмес кооперативди түзүүдө маанилүү учур
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- негиздөөчүлөрдүн саны жөнүндө маселени чечүү болуп саналат.
“Кооперативдер жөнүндө” мыйзамга ылайык, кооперативдин мүчөлөрүнүн
минималдуу саны жетиден кем болбошу керек.
Коммерциялык эмес кооперативди мамлекеттик каттоо бул окуу
китебинин 3-бабында кеңири берилген, юридикалык жактарды каттоо
жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте
жүргүзүлөт.
§ 4. Коммерциялык эмес кооперативдин мүчөлөрүнүн укуктары жана
милдеттери
Кыргыз Республикасынын “Кооперативдер жөнүндө” мыйзамынын
3-бабы толук бойдон кооперативдин мүчөлөрүнүн укуктарына жана
милдеттерине арналган.
Кооперативдин мүчөсү 18 жашка толгон жеке адамдар жана
юридикалык жактар болуусу мүмкүн. Кооперативдин мүчөсү болуп саналган
юридикалык жактын кызыкчылыктарын кооперативде юридикалык жактын
ыйгарым укуктуу кызматчысы боло алат.
Жеке жана юридикалык жактар кооперативдердин уставдарында
башкача каралбаган болсо, бир эле убакта бир нече кооперативдердин
мүчөлөрү боло алышат.
Кооперативдин мүчөлөрү төмөндөгү укуктарга жана милдеттерге ээ
болушат:
• андан “Кооперативдер жөнүндө” мыйзамынын 14-беренесинде
белгиленген тартипте эркин чыгып кетүүгө;
• мүчөлөрдүн ортосунда бөлүштүрүлүүгө тийиш болгон пайданын бөлүгүн
кооперативдин уставында белгиленген тартипте алууга;
• кооперативди башкарууга, кооперативдин уставына ылайык
кооперативдин башкаруу органдарына шайлоого жана шайланууга,
кооперативди контролдоого катышууга, кооперативдин ишине
байланыштуу сунуштарды киргизүүгө;
• кооперативдин уставында аныкталгандай кооперативдин мүчөлөрү үчүн
жеңилдиктерден жана артыкчылыктардан пайдаланууга;
• кооперативдин финансылык-чарбалык ишинин документтери менен
кооперативдин уставында белгиленген тартипте таанышууга.
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Кооперативдин мүчөлөрүнүн милдеттери:
− кооперативдин уставында каралган өлчөмдө жана тартипте кирүү
жана үлүштүк мүчөлүк акыларды төгүү;
− Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, кооперативдин уставын
жана башка ички актыларын сактоо.
“Кооперативдер жөнүндө” мыйзамдын 12-беренесинде кооперативге
кирүүнү каалаган жеке жана юридикалык жактар аны мамлекеттик
каттоодон кийин, кооперативдин башкармалыгына кооператив мүчөсүнө
кабыл алуу жөнүндө жазуу түрүндө арыз бере турганы белгиленет. Арызда
кооперативдин уставынын жана башка ички документтеринин талаптарын
аткаруу милдеттери, ошондой эле билдирилген үлүштөш салымдык төгүмдү
киргизүү жөнүндө милдеттенме бар болуусу керек. Башкармалык арызды
кабыл алган күндөн баштап 4 жуманын аралыгында кабыл алуу жөнүндө
чечим кабыл алат. Кабыл алуу жөнүндө чечим кооперативдин мүчөлөрүнүн
кезектеги жалпы жыйынында бекитилет.
Кооперативдин ар бир мүчөсүнө мүчөлүк китепче берилет, анда
төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:
1) фамилиясы,  аты, атасынын аты жана дареги, туулган күнү, кооперативге
кирген күнү;
2) билдирилген жана киргизилген үлүштөш салымдардын саны жана
аларды төлөө күнү;
3) кошумча үлүштөш салымдардын саны жана аларды төлөө күнү.
Кооперативге мүчөлүккө кабыл алуу, мүчөлүктү токтотуу,
кооперативдин мүчөлөрүнүн ичинен чыгаруу документтерин тариздөө
тартиби жана мүчөлүк маселелери боюнча башка шарттар кооперативдин
уставында  аныкталат.
Мыйзамдын 14-беренеси кооперативдеги мүчөлүктү токтотуунун
тартибин аныктайт жана төмөндөгү учурларда андан чыгууну карайт:
     1) кооперативден ыктыярдуу чыгуу;
     2) кооперативдин мүчөсүнүн өлүмү;
     3) кооперативден чыгаруу;
     4) кооперативдин мүчөсү болуп саналган юридикалык жакты жоюу.
Кооперативдин мүчөсү өзүнүн каалоосу менен өзүнүн чыгуусуна чейин
12 айдан кечиктирбестен кооперативдин башкармалыгына жазуу формасында
арыз берүү аркылуу кооперативден чыгууга укуктуу.
Өзүнүн мүчөлүгүн токтоткон кооперативдин мүчөсүнүн үлүштөш салымдык төгүмүн башка жеке же юридикалык жактарга өткөрүп берүү коопе137

ративдин уставында белгиленген тартипте кооперативдин макулдугу менен
гана уруксат берилет. Бул учурда кооперативдин мүчөлөрү мындай үлүштөш
салымдык төгүмдү сатып алуу артыкчылыктуу укугун пайдаланышат. Өзүнүн
үлүштөш салымдык төгүмүн кооперативдин башка мүчөсүнө өткөрүп берген
кооператив мүчөсү арызды берген учурдан баштап 12 айлык мөөнөт аяктаганга чейин өзүнүн мүчөлүгүн токтотууга укуктуу.
Кооперативдин мүчөсү төмөндөгү учурларда кооперативдин уставында
каралган негиздер боюнча кооперативдин мүчөлүгүнөн чыгарылуусу мүмкүн:  
1) “Кооперативдер жөнүндө” мыйзамда жана кооперативдин
уставында каралган милдеттерди аткарбаса;
2) анын аракетинин (же аракетсиздигинин) жыйынтыгында
кооперативге зыян келтирилсе.
Кооперативдин кеңеши кооперативдин мүчөлүгүнөн чыгаруу жөнүндө
чечим кабыл алууга укуктуу, ал кооперативдин мүчөлөрүнүн кийинки жалпы
жыйынында бекитүүгө зарыл.
Кооперативдин
кеңешинин
мүчөлөрү,
кооперативдин
башкармалыгынын мүчөлөрү кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы
жыйынынын чечими боюнча гана кооперативдин мүчөлүгүнөн чыгарылуусу
мүмкүн.
Кооперативдин
мүчөлүгүнөн
чыгарылган
адам,
Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте сотто жалпы
жыйындын чечимин жокко чыгаруу үчүн даттанууга укуктуу.
Өзүнүн мүчөлүгүн токтоткон кооператив мүчөсүнө анын үлүштөш
салымдык төгүмүнүн баасы бөлүнүп берилиши керек же анын үлүштөш
салымдык төгүмүнө дал келүүчү мүлк берилиши керек, ошондой эле ага таандык
төлөмдөр кооперативдин уставында каралган өлчөмдөрдө, мөөнөттөрдө
жана шарттарда, бирок кооперативдеги анын мүчөлүгүн токтотуу орун алган
финансы жылы аяктагандан кийин 3 айдан кеч эмес мөөнөттө берилиши
керек. Муну менен катар мүчөлүгүн токтоткон кооператив мүчөсүнүн эгерде
кооперативдин уставында башка эреже каралбаса, ал тарабынан үлүштөш
салымдык төгүм катары киргизилген мүлк объектисин берүүнү талап кылууга
укугу жок.
§ 5. Корутунду
Ошентип, Кыргызстанда азыркы убакта коммерциялык эмес
кооперативдердин ишмердүүлүгүн жөнгө салууга байланыштуу мыйзамдарда
проблемалар көп.
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Кыргызстандагы мыйзамдардын реформасы коммерциялык эмес
кооперативдер жөнүндө мыйзамдарды олуттуу козгобогондугунун фактысын
баса белгилөөгө болот. Мындан тышкары, айыл чарба кооперативдерин
өнүктүрүү максаттарында акыркы жылдары кабыл алынган укуктук
актылар реформалардын башталышына чейин болгон коммерциялык эмес
кооперативдер жөнүндө укуктук базаны жарым-жартылай жоюуга алып келди.
Азыркы убакта кооперативдер жөнүндө бир мыйзам менен
кооперативдерге байланыштуу бардык мамилелерди жөнгө салууга болбойт.
Эки башка мыйзамды кабыл алуу зарыл:
1) «Коммерциялык кооперативдер жөнүндө» мыйзам же «Айыл чарба
кооперативдери жөнүндө» мыйзам, аны менен коммерциялык
кооперативдерди түзүү, укуктары жана милдеттемелери менен
байланыштуу мамилелер жөнгө салынышы керек;
2) «Коммерциялык эмес кооперативдер жөнүндө» мыйзам, аны менен
турак жай-курулуш, турак жай, гараж, дача кооперативдери өңдүү
коммерциялык эмес кооперативдерди түзүүнүн тартиби, укуктары
жана милдеттери белгилениши керек.
Коммерциялык эмес кооперативдер жөнүндө мыйзамда бул чөйрөдөгү
бардык мамилелерди деталдуу жөнгө салуу, анын ичинде коммерциялык эмес
кооперативдердин түрлөрүн жана алардын укуктук абалынын өзгөчөлүктөрүн
аныктоо зарыл.
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11-бап. Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын
менчик ээлеринин шериктиктери

§ 1. Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес
жайларынын менчик ээлеринин шериктештиктери
жөнүндө түшүнүк жана алар жөнүндө жалпы
жоболор
Юридикалык илим жана ченемдик укуктук актылар түрдүү
бирикмелерди – экономикалык жүгүртүүнүн субъекттерин аныктоо үчүн
“шериктештик” түшүнүгүн колдонот.
Жарандык
мыйзамдардын
изилдөөчүлөрү
20-жылдары
шериктештиктерди эки негизги түргө бөлүшкөн: коммерциялык максаттарды
көздөгөн шериктештиктер жана кооперативдик шериктештиктер25. Мында
кооперативдик шериктештиктердин максаты “адамзат акылынын, сезиминин,
татымынын ж.б. түрдүү керектөөлөрүн канааттандыруу” болгон26.
20-жылдардын акырында 30-жылдардын башында мамлекеттик эмес
коммерциялык уюмдарды, анын ичинде шериктештиктерди жойгондон кийин,
“шериктештик” термини сейрек колдонулуп калган жана маңызы боюнча
керектөө кооперативдеринин айрым түрлөрүнө (мисалы, багбанчылык же дача
шериктештигине) карата гана колдонулган. Шериктештиктерди изилдөөдөгү
актуалдуулук ССР Союзунун “СССРдеги кооперация жөнүндө”, “СССРдеги
менчик жөнүндө”, “СССРдеги ишканалар жөнүндө” мыйзамдарды, андан
кийин бир катар мыйзам актыларын кабыл алгандан кийин гана кайрадан
пайда болду.
Заманбап мыйзамдарды талдоого таянуу менен, шериктештиктерди
топторго бөлүүнү түрдүү негиздемелер боюнча жүргүзүүгө болот. Бирок,
мындай бирикмелердин башкы айырмачылыгын түзгөн маанилүү фактор
шериктештикти уюштуруунун жана ишмердүүлүгүнүн максаты болуусу керек.
Жарандык кодекстин биринчи бөлүгү толук жана коммандиттик   сыяктуу
шериктештиктердин түрлөрүн атоо менен, бул – ишмердүүлүгүнүн негизги
максаты пайда табуу болуп саналган юридикалык жак экенин көрсөтөт, бул
аларды ишкерлик түрдөгү шериктештиктер деп атоого мүмкүнчүлүк берет.
Муну менен катар Жарандык кодекс “Милдеттемелердин айрым
25
26
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түрлөрү” бөлүгүндө жөнөкөй шериктештик келишимин түзүү мүмкүнчүлүгүн
карайт, ал боюнча адамдар өздөрүнүн салымдарын бириктирүү менен,
юридикалык жакты түзбөстөн биргеликте аракеттенет.  Мындай бирикмени
келишимдик түрдөгү шериктештик катары аныктоого болот.
Аталган бирикмелерден айырмаланып биринчи кезекте өзүнүн
мүчөлөрүнүн керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн түзүлгөн жана иштеген
шериктештиктер болот, бул аларды керектөөчүлүк түрдөгү шериктештик деп
атоо мүмкүнчүлүгүн берет.   Өз кезегинде мындай шериктештиктер эки өз
алдынча уюштуруу-укуктук формаларга бөлүнөт: керектөө кооперативдери
жана турак жай менчик ээлеринин шериктештиги.
Укуктук адабиятта көп учурда башкача талдоону учуратса болот.
Изилдөөчүлөрдүн көпчүлүгү турак жай менчик ээлеринин шериктештиги
керектөө кооперативдерине кирет деп эсептешет27. Бул өңдүү түшүнүк
мыйзам чыгаруучу турак жай менчик ээлеринин шериктештигине жана
керектөө кооперативдерине карата көптөгөн жалпы талаптарды кое турганына
негизделген. Чындыгында, булар да, башка субъекттер да юридикалык жак
катары КЭУларга киришет. Бирок, турак жай менчик ээлеринин шериктештиги
юридикалык жактардын өз алдынча уюштуруу-укуктук формасы болуп санала
тургандыгынын пайдасына аргументтер олуттуу деген ой туулат.
Турак жай менчик ээлеринин шериктештигинин керектөө
кооперативдеринен, анын ичинде (ишмердүүлүк максаты боюнча эң жакын)
турак жай кооперативдеринен эң башкы айырмачылыктарынын бири турак
жай менчик ээлеринин шериктештигинде үлүштөш салымдык укуктук
мамилелерин жоктугу болуп саналат. Кооперативдерде үлүштөш салым
фондунун каражаттары юридикалык жактын каражаттары болуп саналат
жана максаттуу багытка ээ: алар курулушту же курулган үйдүн баасын
төлөө үчүн гана арналган28. Турак жай менчик ээлеринин шериктештигинин
мүчөлөрү батирлеринин менчик ээлери болуп саналат, башкача айтканда, алар
шериктештикке киргенге чейин (же аны түзгөнгө чейин) башка негиздемелер
боюнча турак жай имаратты курууга сарпталган бааны төлөшкөн же  имаратты
сатып алышкан.
Кийинки айырмачылык турак жай менчик ээлеринин шериктештигинин
мүчөлөрүндө пайда болгон чыгашаларды жабуу үчүн кошумча төгүмдөрдү
төлөөгө зарылчылык жок (кооператив мүчөлөрүнө салыштырмалуу).
Менчик мамилелеринин тыгыздыгында жаткан айырмачылыктар
Караңыз: мисалы: Россия Федерациясынын Жарандык кодексине карата комментарий. Биринчи бөлүм. М.:
Юринформцентр, 1995. - С. 313; Мушинский В.О. Жарандык укуктун негиздери. М.: Эл аралык мамилелер,
1995. - С. 40; Россиянын жарандык укугу. Лекциялар курсу. Биринчи бөлүм. М.: Юрид. адаб., 2003. – 220-б.
28
Караңыз: Гензехадзе Е.Н. Турак жай-курулуш кооперативдери шаарда жана айылда. М.: Москва университетинин басмаканасы, 1976. – 105-б.
27
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олуттуу мааниге ээ. Жалпы эреже боюнча турак жай менчик ээлеринин
шериктештиги көп батирлүү үйдүн имаратына жана жалпы пайдалануу
объекттерине карата менчик укугу субъектиси болуп саналбайт. Турак жайкурулуш кооперативи жашоочу жайлардын, ошондой эле жалпы пайдалануу
объекттеринин менчик ээси катары эсептелинет.
Мындан тышкары, турак жай менчик ээлеринин шериктештигин уюштуруу жана ишмердүүлүк чөйрөсү керектөө кооперативдеринин тийиштүү
чөйрөсүнө салыштырмалуу көп эсе тар. Турак жай менчик ээлеринин шериктештиги көп батирлүү үйдү пайдаланууну камсыздоо, батирлерди жана алардын жалпы мүлкүн пайдаланууну камсыздоо үчүн гана турак жай жана башка жайлардын менчик ээлери тарабынан уюштурулат (Жарандык кодекстин
248-беренеси жана Кыргыз Республикасынын “Көп батирлүү үйлөрдүн турак
жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктештиктери жөнүдө”
мыйзамдын 3-беренеси). Керектөө кооперативдерин ала турган болсок, анда
алар ар башка материалдык жана башка керектөөлөрдү канааттандыруу максатында түзүлүшү мүмкүн.  
Айырмачылыктарды кароону эске алуу менен, ошондой эле
мыйзамдарда каралган КЭУлардын түрдүү формаларын түзүүгө жол берген
Жарандык кодекстин 85-беренесинин 3-пунктунда камтылган ченемди
көңүлгө алуу менен, КЭУлардын жаңы уюштуруу-укуктук формасы – көп
батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин
шериктиктери жөнүндө айтууга болот.
Керектөө кооперативдери менен көп батирлүү үйлөрдүн турак жана
турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктеринин   ортосундагы
айырмачылыктарды толук талдоо үчүн мыйзамда белгиленген жагдайларда
көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин
шериктиктери керектөө кооперативдеринин айрым түрлөрүнүн базасында
түзүлүшү мүмкүн экендигин баса көрсөтүү керек. Мындай түрлөргө  мүчөлөрү
үлүштөш салымдык төгүмдөрдү толук төлөгөн турак жай жана турак жайкурулуш кооперативдери кирет. Мындай учурларда төгүмдүн акыркы бөлүгү
укуктук мамилелердин кайра түзүүчүсүнүн ролунда чыгат; милдеттемелүү
турак жай укуктук мамилелери менчик укук мамилелерине которулат. Турак
жай-кооперативдик мамилелердин өзөгү – үлүштөш салымдык укуктук
мамилелер катары болуусун токтотот, ал эми турак жайды пайдалануу укугу
кооперативдеги мүчөлүк фактысына эмес, менчик укугуна негизделип калат.
Кыргыз Республикасынын ”Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак
эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө” мыйзамдын
3-беренесине ылайык, турак жай менчик ээлеринин шериктештиги – көп
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батирлүү үйдө кыймылсыз мүлк комплексин биргелешип башкаруу жана
пайдаланууну камсыздоо, жалпы мүлккө ээлик кылуу, пайдалануу жана
мыйзамдарда белгиленген чекте аларды тескөө үчүн түзүлгөн үй ээлеринин
бирикмесинин формасы, КЭУ.
§ 2. Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын
менчик ээлеринин шериктиктерин уюштуруу жана алардын
ишмердүүлүгү
Жарандык кодекстин 248-беренесине ылайык, көп батирлүү үйлөрдүн
турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктештиги  
(мындан ары - шериктештик) мыйзамдарга ылайык түзүлгөн жана иштеген
КЭУ болуп саналат. Көрүнүп тургандай, Жарандык кодекс КЭУнун бир
түрүн уюштурууну жана ишмердүүлүгүн регламенттөөчү мыйзамды
кабыл алууну караган. Бирок, көп батирлүү үйдүн жалпы мүлкүнө менчик
мамилелеринин иреттүүлүгүн өнүктүрүү зарылчылыгын көңүлгө алуу менен,
мыйзам чыгаруучу, 1997-жылдын 28-октябрында Кыргыз Республикасынын
“Турак жай менчик ээлеринин шериктештиги жөнүндө” мыйзамын кабыл
алып, Жарандык кодексинде көрсөтүлгөн мыйзам актыларынын предметин
кеңейткен, ага көп батирлүү үйдүн турак жана турак эмес жайларынын
менчик ээлеринин үлүштүк менчик укук мамилелерин жөнгө салууну
киргизген. Кийин 2013-жылдын 9-июнунда Кыргыз Республикасынын “Көп
батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин
шериктиктери жөнүндө” мыйзам, ески мыйзамды алмаштырып, күчүнө кирип
колдонула башатады.
Бир үйдө эки жана андан көп шериктештиктерди түзүүгө жол
берилбейт (Мыйзамдын 3-беренеси). Жарандык кодекстин 84-беренесине
ылайык, бардык юридикалык жактар юридикалык жактарды каттоо жөнүндө
мыйзам менен аныкталган тартипте юстиция органдарында мамлекеттик
каттоого жатат. Мамлекеттик каттоо жүргөн учурунан баштап шериктештик  
юридикалык жак укуктарына ээ болот.
Өзүнүн мүчөлөрүнүн түрдүү керектөөлөрүн канааттандыруу
максатында шериктештик түрдүү юридикалык жана жеке жактар менен көп
сандаган мүлктүк мамилелерди түзөт.
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Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин укуктары
Турак жай менчик ээлеринин шериктиги төмөнкүлөргө укуктуу:
1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык көп батирлүү
үйдөгү жалпы мүлктү башкаруу жана оңдоо жөнүндө келишимдерди жана
менчик ээлеринин жана шериктиктин мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарындагы
башка келишимдерди түзүүгө;
2) бир жылга кирешелердин жана чыгашалардын сметасын, анын
ичинде көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү башкарууга жана оңдоого
зарыл чыгашаларды, көп батирлүү үйдү капиталдык оңдоого жана
реконструкциялоого чыгымдарды, атайын төгүмдөрдү жана резервдик
фондго чегерүүлөрдү, ошондой эле мыйзамда жана шериктиктин уставында
белгиленген башка максаттар үчүн чыгашаларды аныктоого;
3) бир жылга кабыл алынган кирешелер жана чыгашалар сметасынын
негизинде ар бир менчик ээси үчүн анын көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлккө
жалпы менчиктеги укугунун үлүшүнө ылайык төлөмдөрдүн жана төгүмдөрдүн
өлчөмүн белгилөөгө;
4) менчик ээлери үчүн иштерди аткарууга жана аларга кызмат
көрсөтүүгө;
5) банктар тарабынан берилүүчү насыяларды Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган тартипте жана шарттарда пайдаланууга;
6) келишим боюнча шериктик үчүн иштерди аткаруучу жана
шериктикке кызматтарды көрсөтүүчү адамдарга материалдык жана акчалай
каражаттарды берүүгө;
7) шериктикке таандык мүлктөрдү убактылуу пайдаланууга берүүгө;
8) кызыкдар жактарга көп батирлүү үйдөгү батирлерде иш жүзүндө
жашаган жарандар жөнүндө маалыматтарды берүүгө.
Эгерде бул менчик ээлеринин укуктарын жана мыйзамдуу
кызыкчылыктарын бузбаса, турак жай ээлеринин шериктиги төмөнкүлөргө
укуктуу:
1) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктүн бир бөлүгүн пайдаланууга
берүүгө;
2) турак жай курулушун жүзөгө ашыруу, чарбалык жана башка
курулуштарды куруу жана аларды андан ары эксплуатациялоо үчүн жер
участокторун пайдаланууга алууга же болбосо менчик ээлеринин жалпы
үлүштүк менчигине алууга же сатып алууга;
3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык
144

менчик ээлеринин атынан жана эсебинен ошондой үйгө чектеш бөлүнүп
берилген жер участокторунда курулуштарды жүзөгө ашырууга;
4) шериктиктин максаттарына жана милдеттерине жооп берген
келишимдерди түзүүгө жана башка аракеттерди жасоого.
Турак жай менчик ээлеринин шериктиги Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында жана шериктиктин уставында белгиленген тартипте
милдеттүү төлөмдөрдү, төгүмдөрдү жана башка жалпы чыгашаларды
төлөөнү кечиктиргендиги үчүн үстөк айып белгилөөгө укуктуу, анын суммасы
карыздын жалпы суммасынын 30 пайызынан ашышы мүмкүн эмес.
Менчик ээлери турак жай менчик ээлеринин шериктигинин жалпы
чыгашаларына катышуу боюнча өздөрүнүн милдеттерин аткарбаган учурда,
соттук тартипте милдеттүү төлөмдөрдүн жана төгүмдөрдүн ордун толтурууну
талап кылууга укуктуу.
Турак жай менчик ээлеринин шериктиги менчик ээлеринин милдеттүү
төлөмдөрдү жана төгүмдөрдү төлөө жана башка жалпы чыгашаларды төлөө
боюнча милдеттерин аткарбаганынын натыйжасында өзүнө келтирилген
чыгашалардын ордун толук толтурууну сот тартибинде талап кылууга укуктуу.
Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин милдеттери
Турак жай менчик ээлеринин шериктиги төмөнкүлөргө милдеттүү:
1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын, ошондой
эле шериктиктин уставын аткарууну камсыз кылууга;
2) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү башкаруу жана оңдоо
жөнүндө менчик ээлери менен, анын ичинде шериктиктин мүчөлөрү болуп
саналбагандар менен келишимдерди түзүүгө;
3) келишим боюнча милдеттенмелерди Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган тартипте аткарууга;
4) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктүн талаптагыдай санитардык жана
техникалык абалын камсыз кылууга;
5) ушул мүлккө жалпы менчик үлүшүнө ылайык көп батирлүү үйдөгү
жалпы мүлктү башкаруу жана оңдоо боюнча милдеттемелердин бардык
менчик ээлери тарабынан аткарышын камсыз кылууга;
6) жалпы менчикке ээлик кылуунун, пайдалануунун жана тескөөнүн
шарттарын жана тартибин белгилөөдө менчик ээлеринин укуктарынын жана
мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышын камсыз кылууга;
7) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктүн менчик ээлеринин ээлик кылуу,
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пайдалануу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген
чектерде тескөө укугун ишке ашырууга бөгөт болгон же ага тоскоолдук
кылган үчүнчү жактардын аракеттерине жол бербөө же токтотуу үчүн зарыл
чараларды кабыл алууга;
8) менчик ээлеринин, анын ичинде үчүнчү жактар менен болгон
мамилелердеги мыйзамдуу кызыкчылыктарын көздөөгө.
Албетте, үй ээлеринин шериктештигинин негизги милдети – бул турак
жай менчик ээлеринин нормалдуу жашоосун камсыздоочу эксплуатациялык
уюмдун функцияларын аткаруу.
Турак жана турак эмес жайларды башкаруу, тейлөө жана пайдалануу өз
күчү менен, ошондой эле башка уюмдардын күчү менен жүзөгө ашырылуусу
мүмкүн.
Биринчи учурда, шериктештикте эмгек келишими боюнча турак
жайларды, аларга жанаша жайгашкан жайларды, ошондой эле үй алдындагы
аймактарды тейлөө менен алектенген жарандар иштешет (слесарлар,
электриктер, тазалагычтар, короочулар ж.б.). Жалпы жыйын башкармалыктын
төрагасынын көрсөтмөсү боюнча шериктештиктин тейлөөчү персоналынын
ички тартип эрежелерин, алардын эмгек акыларын төлөө жөнүндө жобону
кабыл алат.
Экинчи учурда шериктештик бөлөк эксплуатациялык уюм менен үйдү
тейлөөгө келишим түзөт. Мындай макулдашуу боюнча эксплуатациялык уюм
үйдүн күнүмдүк оңдоо иштерин жүргүзүүгө (батирлерден тышкары), турак
эмес жайларды жана үй алдындагы аймактарды тазалоого, таштандыны
чыгарып кетүүгө, борбордук жылуулук, суу менен камсыздоо тутумдарын
тейлөөгө ж.б. милдеттенет.
Газ жана лифт жабдууларын тейлөөнү жана пайдаланууну адистешкен
уюмдар гана жүргүзө алат, шериктештик алар менен да тийиштүү
келишимдерди түзөт.
Шериктештик КЭУ болуп саналгандыктан, алар уставда каралган ишмердүүлүк менен гана алектенүүгө укуктуу. Жарандык кодекс шериктештик өңдүү уюмдар тарабынан ишкерлик ишмердүүлүктү жүргүзүү
мүмкүнчүлүгүн карайт, бирок бул эки чектөөлөр менен шартталат:
1) ишкерлик ишмердүүлүк шериктештик түзүлгөн максаттарга кызмат
кылуусу керек;
2) киреше алган учурда уюм алынган кирешени уюмдун
катышуучуларынын ортосунда бөлүштүрүүгө укугу жок.
Ишкерлик же башка ишмердүүлүктү жүргүзүүдө шериктештик ага
таандык бардык мүлк менен өзүнүн милдеттемелери боюнча өз алдынча жооп
146

берет, шериктештиктин мүчөлөрү анын карыздары боюнча жоопкерчилик
тартышпайт.  
§ 3. Турак жай менчик ээлеринин шериктештигинин мүчөлөрүнүн
укуктук абалы
Жарандык кодекстин 11-бабынын жоболоруна жана Кыргыз
Республикасынын “Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес
жайларынын менчик ээлеринин шериктиктеринин   жөнүндө” мыйзамына
ылайык, шериктештиктин мүчөлөрү адамдардын төмөндөгү категориялары
боло алышат.  
Биринчиден, көп батирлүү үйлөрдө турак жайлардын жана ага ылайык
жалпы пайдалануу объектиси болуп саналган кыймылсыз мүлктүн менчик
ээлери болуп саналган жарандар. Мында шериктештиктин жашы жете
элек, ошондой эле аракетке жөндөмсүз же чектелүү аракетке жөндөмдүү
мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын сактоо үчүн алардын ата-энелери,
камкорчулары же көзөмөлчүлөрү алардын өкүлдөрү болушат.
Экинчиден, көп батирлүү үйлөрдө турак жайлар жана ага ылайык
жалпы пайдалануу объекттери менчик, чарба жүргүзүү (мамлекеттик
жана муниципалдык ишканалар) же ыкчам башкаруу (мамлекеттик жана
муниципалдык мекемелер) укугунда таандык болгон юридикалык жактар
шериктештиктин мүчөлөрү боло алышат.
Жарандын өлүмүнө же юридикалык жакты жоюуга байланыштуу же
башка негиздер боюнча турак жайга карата менчик укуктарын токтотулган
учурда, - шериктештиктеги мүчөлүк турак жайга карата менчик укугун
жоготкон учурдан баштап токтотулат.  
Шериктештиктин бардык мүчөлөрү укуктардын кеңири чөйрөсүнө ээ
болушат жана бир катар милдеттемелерди алышат.
Шериктештиктин мүчөлөрүнүн негизги укуктары жана милдеттери
Кыргыз Республикасынын “Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес
жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө” мыйзамында
аныкталган. Укуктары жана милдеттери шериктештиктин уставдарында
кеңири аныкталат.  
Турак жайдын менчик ээси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык турак жайды сатууга, ижарага берүүгө, мурастоого, күрөөгө берүүгө
же башка түрдө башкарууга укуктуу.
Турак жайга карата менчик укуктары жаңы менчик ээсине өткөн
учурда  бир убакта шериктештиктин жалпы мүлкүндөгү үлүш да өтөт. Турак
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жай менчик ээси шериктештиктин жалпы мүлкүндөгү өзүнүн үлүшүн турак
жайга карата менчик укугунан өзүнчө четтете албайт.  
Турак жайдын менчик ээсинин башка орунда жашашы, ошондой эле
турак жайды пайдалануу укугун башка адамдарга берүү, добуш берүү укугун
берүүгө алып келбейт жана менчик ээсин ага мыйзамдар жана шериктештиктин
Уставында аныкталган милдеттемелерден бошотпойт.
Турак жай менчик ээлеринин милдеттери:
− Кыргыз Республикасынын “Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана
турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктештиктери
жөнүндө” мыйзамынын жана шериктештиктин уставынын талаптарын сактоого;
− үйдү, турак жайды жана үй алдындагы аймакты камсыздоонун
техникалык, өрткө каршы жана санитардык эрежелерин сактоого;
− жалпы
мүлктөгү
алардын
үлүшүнө
пропорционалдуу
шериктештиктин жалпы чыгымдарына катышууга.
Шериктештикти түзүүнүн тартиби
Шериктештик көп батирлүү имараттардагы турак жайлардын менчик
ээлеринин 51 пайыздан кем эмесинин эрки боюнча үй ээлери тарабынан
түзүлүшү мүмкүн. Негиздөөчү жыйын менчик ээлеринин демилгечи тобу
тарабынан чакырылуусу мүмкүн.
     
Шериктештиктеги мүчөлүктүн ыктыярдуулук принцибинен улам
шериктештикти түзүү айрым үй ээлери үчүн бул уюмга    катышпоо
мүмкүнчүлүгү бар. Шериктештиктин мүчөсү болбоону чечкен турак
жайдын каалаган менчик ээси шериктештиктин макулдугусуз, кийинчерээк
шериктештиктин мүчөсү болууга укуктуу. Турак жайдын менчик ээлери
болуп саналбаган адамдар шериктештиктин мүчөлөрү боло алышпайт.
Өз кезегинде шериктештик жалпы үлүштүк менчикке ээлик кылуу жана
пайдалануу боюнча шериктештиктин мүчөлөрүнө гана артыкчылыктарды
жана жеңилдиктерди белгилөө менен же шериктештиктин мүчөлөрү болуп
саналбаган турак жай менчик ээлерине шериктештикти башкаруу боюнча
зарыл чыгымдардын ордун толтуруунун алкагынан чыккан кошумча
милдеттерди жүктөө менен, шериктештиктеги мүчөлүктөн баш тарткан үй
ээлеринин укуктарын бузууга укугу жок.
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§ 4. Турак жай менчик ээлеринин шериктештигинин башкаруу жана
көзөмөл органдары
Шериктештик башкаруу жана көзөмөл органдарын түзөт. Мындай
органдарды шарттуу түрдө жогорку, аткаруучу-тескөөчү, көзөмөлдөөчү жана
кошумча деп бөлүүгө болот.
Шериктештиктин мүчөөлөрүнүн жалпы жыйыны анын жогорку
башкаруу органы болуп саналат.
Шериктештиктин
жалпы
жыйынынын
артыкчылыктуу
компетенциясына төмөндөгү маселелерди чечүү кирет (Мыйзамдын
13-беренеси):
1) шериктиктин уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү,
анын ичинде аны жаңы редакциясында кабыл алуу;
2) шериктикти кайра түзүү жана жоюу жөнүндө чечимдерди кабыл
алуу;
3) шериктиктин башкармалыгын жана текшерүү комиссиясын
(текшерүүчүнү) шайлоо;
4) шериктиктин мүчөлөрүнүн милдеттүү төлөмдөрүнүн жана
төгүмдөрүнүн өлчөмүн белгилөө;
5) шериктиктин атайын фонддорун, анын ичинде резервдик фонду, көп
батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү жана анын жабдууларын калыбына келтирүү
жана оңдоо фондун түзүү;
6) карызга алынып жаткан каражаттарын, анын ичинде банктык
насыяларды алуу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;
7) шериктиктин чарбалык ишинен кирешелерди пайдалануунун
багыттарын аныктоо;
8) шериктиктин жылдык бюджетин жана финансылык иши жөнүндө
жылдык планын жана мындай планды аткаруу жөнүндө отчетун бекитүү;
9) шериктиктин башкармалыгынын, башкармалыктын төрагасынын
жана текшерүү комиссиясынын (текшерүүчүнүн) аракеттерине даттанууларды
кароо;
10) шериктиктин башкармалыгынын төрагасынын сунуштамасы
боюнча милдеттерине көп батирлүү үйдү тейлөө кирген кызматкерлерге
карата шериктиктин ички иш эрежелерин, алардын эмгек акысын төлөө
тууралуу жобону кабыл алуу жана өзгөртүү;
11) шериктиктин башкармалыгынын мүчөлөрүн айлык акы өлчөмүн
аныктоо;
12) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү ижарага берүү же башка
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укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;
13) башкармалыктын ар жылдык отчетун бекитүү;
14) шериктиктин жалпы мүлкүн жеке же юридикалык жакка
(башкаруучуга) башкарууга өткөрүп берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу,
ошондой эле башкаруучу шериктикке көрсөтүүгө тийиш болгон кызмат
көрсөтүүлөрдүн тизмегин аныктоо;
15) көп батирлүү үйдө кошумча жайларды жана жалпы мүлк
объекттерин куруу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;
16) мыйзамда же башка ченемдик укуктук актыларда каралган башка
маселелер.
Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин мүчөлөрүнүн жалпы
чогулушунун Мыйзамдын 13-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2, 6, 7, 12,
13-пункттарына ылайык  жалпы чогулуштун компетенциясына киргизилген
маселелер боюнча чечими шериктиктин мүчөлөрүнүн жалпы санынан үчтөн
эки добушунан кем эмес добушу менен кабыл алынат. Калган маселелер
боюнча чечим шериктиктин мүчөлөрүнүн же алардын өкүлдөрүнүн жалпы
чогулушуна катышкандардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен
кабыл алынат.
Шериктештиктин мүчөсүнүн менчигинде турган ар бир турак же турак
эмес жай үчүн анын ээси (эгерде уставда башкача эреже каралбаса),
шериктештиктин жалпы жыйынында бир добушка ээ. Эгерде турак жай
бирден ашык адамга таандык болсо, алар кантип добуш берүү жөнүндө
макулдашуусу керек. Эгерде макулдашууга жетишилбесе, алардын добушу
калыс катары эсептелет.
Эгерде шериктиктин мүчөлөрүнүн же алардын өкүлдөрүнүн 50
пайыздан ашыгы катышса, турак жай менчик ээлеринин шериктигинин
мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу укуктуу болот.
Жалпы жыйындын чечими бардык менчик ээлери үчүн, анын ичинде
жыйынга катышпагандар үчүн да милдеттүү болуп саналат.
Шериктештиктин жалпы жыйыны өзүнүн кароосуна башка маселелерди
кабыл алууга укуктуу. Жыйынга катышкан шериктештик мүчөлөрүнүн
(алардын ишенимдүү адамдарынын) 20%дан кем эмесинин талабы боюнча
чечим кабыл алуу жашыруун добуш берүү менен жүргүзүлөт.
Башкармалык шериктештиктин жалпы жыйынын өткөрүү жөнүндө кат
түрүндө шериктештиктин мүчөлөрүнө кабарлоо жөнөтөт, ал шериктештиктин
ар бир мүчөсүнө тил кат аркылуу же почта менен жөнөтүү (тапшырык кат
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менен) аркылуу тапшырылат. Кабарлоо жалпы жыйынды өткөрүү күнүнө
чейин 10 күн мурун жөнөтүлөт. Кабарлоодо жыйындын күнү, убактысы жана
орду, ошондой эле талкуулоого жаткан бардык маселелерди камтуу менен күн
тартиби көрсөтүлүшү керек.
Шериктештик шериктештиктин ишмердүүлүгүнүн каалаган чөйрөсүнө
финансылык текшерүү жүргүзүү үчүн шериктештик мүчөлөрүнөн турган, 2
жылдык мөөнөткө ревизиялык комиссияны түзө алат. Ал шериктештиктин
башкармалыгынын ар жылкы отчету боюнча жана башкармалык тарабынан
берилген бюджет боюнча корутунду берет. Башкармалыктын мүчөлөрү
жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү ревизиялык комиссиянын мүчөлөрү боло
алышпайт. Комиссия шериктештиктин жалпы жыйынына отчеттуу болот.
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12-бап. Жамаат (жамааттык уюм)
§ 1. Жамаат (жамааттык уюм) түшүнүгү
Биринчи кезекте, жамаат (жамааттык уюм) деген эмне экенин аныктоо
керек. Бул көрүнүштүн көптөгөн аныктамалары бар. Бул көрүнүш жана
белгилүү институт катары жамаат түрдүү илимдер тарабынан изилдене турганы
менен байланыштуу. Ошентсе да, биз билүүбүз керек болгон маанисинде
жамаат – бул жашоо аймагынын жалпылыгы жана үзгүлтүксүз, туруктуу
ишмердүүлүгү менен бириккен, коомдун автономдуу социалдык түзүмчөсү.
Бул аныктаманы жашоо чындыктарына жакындатуу менен, жамаат – бул бир
географиялык аймакта жашаган, жалпы муктаждыктарга жана ресурстарга
ээ болгон, жамааттын өзүнүн жыргалчылыгына жана өзүнүн жоопкерчилиги
астында биргелешкен ишмердүүлүк жүргүзүүчү адамдар тобу деп айтууга
болот.
Кыргыз жамааттарынын башаты кылымдардын түпкүрүнө кетет. XVII
кылымда - XIX кылымдын биринчи жарымында ал ошол кездеги коомдук
жашоодо маанилүү орунду ээлеген, уруулук түзүлүштүн негизги өзөгү болгон.
Кыргыздардын жамааттары белгилүү бир мезгилде административдик жана
коомдук бирдик катары чыккан. Дыйкандардын айылдык жамааттары, ошондой
эле көчмөн коом Кокон хандыгынын документтеринде жана оозеки кыргыз
кептеринде жамаат (жамаа араб сөзүнөн) деп аталган. Тарыхый түптөлгөн
уруулук, же бекем ички байланыштарга ээ болгон айылдык-жамааттык уюм
XIX кылымдын биринчи жарымында Кокон хандыгы тарабынан колдоого
алынган. Коомдун негизги өзөгү болуу менен, жамаат өзүнө   өткөн жүз
жылдыктагы кыргыздардын коомдук-экономикалык жана идеологиялык өз
ара мамилелеринин бардык элементтерин камтыган. Жамааттан тийиштүү
аймактык бирдикке карата ыйгарым укуктардын кеңири чөйрөсүнө ээ
болушкан: экономикадагы, социалдык чөйрөдөгү көйгөйлөрдү, тиричилик,
нике-үй-бүлөлүк мамилелер, идеологияны аныктоо маселелерин чечкен.
Кээде жамаат өз ара уруулук, жалпы чарбалык кызыкчылык, идеологиялык
биримдик менен байланыштуу бир нече топтордон турган29.
Жамаат – бул, биринчи кезекте, уюм экенин эстен чыгарбоо керек.
Ушуга байланыштуу «уюм» деген эмне экенине аныктама берүү керек. Уюм –
бул белгилүү ченемдердин жана эрежелердин негизинде кызыкчылыктарды,
программаларды же максаттарды биргелешип жүзөгө ашыруучу адамдардын
29
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Кыргыз ССР тарыхы: байыркы мезгилден биздин күндөргө чейин: В.М. Плоских, Т. 1. Ф.: Кыргызстан, 1984,
800-б.

бирикмеси. Муну менен катар уюм формалдуу (тийиштүү мамлекеттик
органдарда каттоодон өткөн) же формалдуу эмес макамга ээ болуусу мүмкүн
экенин эстен чыгарбоо керек.
Белгилүү аймактык бирдиктеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара аракеттенүүдө,
жергиликтүү калк үчүн сапаттуу жашоо шарттарын түзүүгө, жергиликтүү коомдоштуктардын социалдык-экономикалык керектөөлөрүн канааттандырууга укуктуу. Бирок, жергиликтүү маанидеги иштерди натыйжалуу чечүү үчүн
милдеттүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (аткаруучутескөөчү, өкүлчүлүк) болуусу гана эмес, калктын өзүнүн бул ишмердүүлүккө
жигердүү катышуусу зарыл. Калкты белгилүү түзүмдөргө мындай мобилизациялоо жергиликтүү өз алдынча башкарууну жүргүзүүнүн түрлөрүнүн бири
болуп саналат. Ошондой эле бул жарандардын жергиликтүү маанидеги иштерди башкарууга түз катышуусунун формаларынын бири. Жамааттык уюмдарга
биригүү менен тийиштүү аймактын калкы коюлган милдеттерди уюшкандык
жана биригүү менен чече алат, ишмердүүлүктүн приоритеттүү багыттарын
динамикалуу аныктайт, ресурстарды акыйкаттык менен бөлүштүрөт ж.б. Жамааттардын ишмердүүлүгү бүгүнкү күндө жергиликтүү коомдоштуктардын
кызыкчылыктарын, керектөөлөрүн, баалуулук багыттарын аныктоону шарттайт, бул жергиликтүү мамлекеттик администрацияга жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдарына жашоочулардын умтулуу деңгээли жөнүндө
билүү, демек, башкаруучулук чечимдерди кабыл алууда учурдагы социалдык-экономикалык кырдаалды объективдүү баалоо мүмкүнчүлүгүн берет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн жамааттык уюмдар
көйгөйлөрдү аныктоонун кошумча механизми гана эмес, бул көйгөйлөрдү
чечүүнүн, адамдардын суроо-талаптарын канааттандыруунун маанилүү каражаты болуп саналат. Ошол эле убакта жамааттык уюмдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан зарыл маалыматты калкка жеткирүүнүн
каражаты катары колдонулушу мүмкүн. Жамааттар мамлекеттик бийликтин
жергиликтүү органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө калк тарабынан көзөмөлдүн каналдарынын бири
болуп саналат. Алар бийликтин жергиликтүү органдарынын алдында өзүнүн
мүчөлөрүнүн жана көз караштарын калыптандырууга жана билдирүүгө аракет кылган калктын тобунун кызыкчылыктарын көрсөтөт.    
Кыргыз Республикасында жамааттардын болуусунун жана
ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери мыйзам түрүндө бекитилген. Кыргыз
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Республикасынын 2005-жылдын 21-февралындагы “Жамааттар жана алардын
бирикмелери жөнүндө” мыйзамында жамаат – бул жергиликтүү маанидеги
иштерди биргелешип чечүү үчүн, айылдын же шаардын бир көчөсүнүн,
кварталынын же башка аймактык түзүмүнүн аймагында жашаган, жергиликтүү
коомдоштуктардын мүчөлөрүнүн ыктыярдуу биригүүсүн түшүндүргөн,
жергиликтүү өз алдынча башкаруу уюмунун формасы катары аныкталат.
§ 2. Жамааттын (жамааттык уюмдун) укуктук макамы
Жамааттык уюмдар өзүнүн уюштуруу-укуктук формасы боюнча көп
жагынан коомдук бирикмелерге окшош. Бул жалпы максаттарды жүзөгө
ашыруу үчүн жалпы кызыкчылыктардын негизинде жарандардын демилгеси
боюнча түзүлгөн, ыктыярдуу, өз алдынча башкарылган жарандардын
бирикмеси.  
Жамаат (жамааттык уюм) КЭУ болуп саналат, ошондой эле Кыргыз
Республикасынын “Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө”
мыйзамына ылайык, жамаат юридикалык жактын макамын (статусун) ала
алат. Мында бул жамааттык уюмдун коммерциялык эмес макамы ал үчүн
ишкерлик ишмердүүлүк менен алектенүү мүмкүнчүлүктөрүнө тоскоолдук  
жаратпайт. Бирок, мындай ишмердүүлүк уставдык максаттарга катуу баш
ийүүсү керек. Ишкерлик ишмердүүлүктөн түшкөн киреше жамааттын негизги
милдеттерин чечүүгө багытталат жана жамааттык уюмдун мүчөлөрүнүн
ортосунда бөлүштүрүлбөйт.
Жамааттын (жамааттык уюмдун) ишмердүүлүгү мыйзамдуулук
жана социалдык акыйкаттуулук; мүчөлүктүн ыктыярдуулугу; демократия,
айкындуулук, ачыктык жана коомдук пикирди эске алуу; социалдык-коомдук,
экологиялык, турак жай жана жамааттын (жамааттык уюмдун) мүчөлөрүнүн
кызыкчылыктарын козгогон башка маселелерди чечүүдө коллегиалдуулук,
эркин талкуулоо; экономикалык жана чарбалык өз алдынчалыктын негизинде
өз алдынча аныктоо, өз алдынча жөнгө салуу жана өз алдынча каржылоо;
үй чарбаларынын тең өкүлчүлүктөрүн камсыздоо; жамааттын (жамааттык
уюмдардын) мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарынын жалпылык принциптеринде
жүргүзүлөт. Жамаатын (жамааттык уюм) мүчөлөрү туруктуу жашаган
аймактык чегинде өзүнүн ишмердүүлүгүн өз алдынча уюштурат жана
жүргүзөт.
Жамааттын ишмердүүлүгүнүн негизги максаты төмөндөгүлөр болуп
саналат:
1) жамааттын мүчөлөрүндө жергиликтүү маанидеги иштерди биргелешип
жана өзүнүн жоопкерчилиги астында чечүү үчүн бир коомдоштукка
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2)
3)
4)
5)

таандыктуулук сезимин өнүктүрүү;
жамааттын мүчөлөрүнүн жана жергиликтүү коомдоштуктун социалдыкэкономикалык жана руханий керектөөлөрүн канааттандыруу;
жамааттын мүчөлөрүн жамааттын жана жергиликтүү коомдоштуктун
ишмердүүлүгүн башкарууга катышууга тартуу;
жамааттын мүчөлөрүнө өз ара жардам көрсөтүү;
социалдык мобилизациялоо боюнча калктын активдүүлүгүн
жогорулатуу.

Жамааттын (жамааттык уюмдун) укуктары. Жамааттык уюмдун
укуктарынын көлөмү жамаат белгилүү аймакта коомдук мамилелерде кандай
роль ойной турганынан көз каранды болот. Жамаат коомдук бирикме экендиги
тууралуу айтууга болот, демек социалдык көйгөйлөр менен алектенүүгө
укуктуу; жамаат устав менен белгиленген максаттарга жетүү үчүн чарба
жүргүзүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укуктуу; жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдары тарабынан башкаруучулук чечимдерди кабыл алууда
жарандардын катышуу укуктарын жүзөгө ашырууга укуктуу ж.б.   Жамаат
(жамааттык уюм) мүлктү менчигине сатып алууга (же башка мыйзамдуу
жолдор менен алууга), аларды ижарага берүүгө, пайдаланууга, башкаларга
берүүгө, күрөөгө коюуга, сатууга укуктуу, консультациялык жана маалыматтык
кызматтарды көрсөтүүгө, жамааттын ишмердүүлүгү менен байланыштуу окуу
семинарларын жана практикалык сабактарды уюштурууга жана өткөрүүгө,
ошондой эле өзүнүн максаттарын жана милдеттерин натыйжалуу жүргүзүү
үчүн зарыл болгон башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга укуктуу.
Мыйзам чыгаруучу тарабынан аныкталган жамааттык уюмдун
укуктарынын тизмеги жамааттык чарбалык ишмердүүлүктү жүзөгө ашырууга
тиешелүү. Жамаат (жамааттык уюм) төмөнкүлөргө укуктуу:
• финансы-кредиттик мекемелерде эсептерди ачууга;
• тийиштүү жергиликтүү өкүлчүлүк органдар, алардын аткаруучубашкаруучу органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрация,
ошондой эле ишканалар, мекемелер, уюмдар, кооперативдер,
жамааттар жана башка чарба жүргүзүүчү субъекттер менен
келишимдик негизде өз ара мамилелерди түзүүгө;
• бул максаттарга каралган жеке финансы ресурстарын жана башка
булактарды пайдалануу менен, өзүнүн аймагын көрктөндүрүү,
турак фондун жана социалдык-маданий, тиричилик жана чарбалык
багыттагы объекттерди куруу жана оңдоо боюнча иштерди
аткарууга заказчы катары чыгууга;
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•

жамааттын менчигинде турган имаратты, турак эмес жайларды
ижарага берүүгө;
• жамааттын максаттарын жана милдеттерин жүзөгө ашыруу үчүн
эл аралык донор уюмдардын каражаттарын жана инвестицияларын
тартууга.
Жамааттын (жамааттык уюмдун) жоопкерчилиги. Албетте,
жамаатта (жамааттык уюмда) белгилүү укуктардын болуусу ага тең
жоопкерчиликтин болуусу каралат. Жамааттын негизги багыты жергиликтүү
коомчулуктун социалдык-экономикалык жана руханий керектөөлөрүн
канааттандыруу, жамааттын мүчөлөрүнүн жашоо сапатын жакшыртуу болуп
саналат. Ушуга байланыштуу, жамаат жергиликтүү коомдоштуктун алдында,
ошондой эле жамааттын мүчөлөрүнүн алдында жоопкерчиликтүү. Чарба
ишмердүүлүгүн жүргүзүү менен, жамаат келишим милдеттемелери боюнча
жеке жана юридикалык жактардын алдында жооп берет. Мамлекеттик-укуктук
жоопкерчилик же мамлекет алдындагы жоопкерчилик жамааттын (жамааттык
уюмдун) ишмердүүлүгүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын
талаптарына дал келбеген учурларында болот.
§ 3. Жамаатты (жамааттык уюмду) түзүү
Жамааттын (жамааттык уюмдун) башка КЭУлардан олуттуу
айырмачылыгы алардын юридикалык жак макамын алуу тартиби болуп
саналат. Жамаат юридикалык жак макамын анын мүчөлөрүнүн арызынын,
жалпы жыйындын протоколунун жана уставдын негизинде жергиликтүү өз
алдынча башкаруунун өкүлчүлүк органында аны каттоо учурунан баштап ала
турганы мыйзам менен аныкталган. Бул үчүн бир нече талаптарды аткаруу
зарыл.
Биринчиден, каалаган бирикмени, анын ичинде жамаатты уюштуруу
үчүн, демилге тобу керек. Жамааттын (жамааттык уюмдун) негиздөөчүлөрү
ыктыярдуу негизде бириге турган, ондон кем эмес үй чарбаларынын өкүлдөрү
боло алат. Мыйзам чыгаруучу үй чарбасын турак жай бирдигинде биргеликте
жашаган жана өз каражаттарын толук же жарым-жартылай бириктирип
жана чыгымдап, жалпы чарба жүргүзүү аркылуу өзүн жашоо үчүн бардык
зарыл нерсе менен камсыздаган эки жана андан көп адамдын тобу катары
аныктайт. Муну менен катар мындай адамдар тууганчылык мамилелери
же никеден келип чыккан мамилелер менен байланыштуу болуусу мүмкүн
же тууганчылык мамилелер менен байланышпайт. Бирок үй чарбасы турак
жай бирдигинде жашаган жана өзүн жашоо үчүн бардык зарыл нерсе менен
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камсыздаган бир адамдан туруусу мүмкүн экенине уруксат берилет, ушундан
улам бир аймактык бирдиктен ондон кем эмес адам зарыл.
Экинчиден, жамааттын жалпы жыйынында жамааттын ишмердүүлүгүн
жөнгө салуучу устав кабыл алынат, ошондой эле жамааттын төрагасы
шайланат. Жамааттын негизги документи болуу менен устав уюмдун негизги
идеяларын, бирикменин ишмердүүлүгүнүн приоритеттүү багыттарын,
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана мамлекеттик органдар
менен өз ара аракеттенүү принциптерин камтышы керек. Мыйзамга ылайык,
жамааттын уставы да айрым талаптарга жооп берүүсү жана төмөндөгүлөрдү
өзүнө камтышы керек:
• жамааттын толук жана кыскартылган аталышы;
• жамааттын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери жөнүндө жобо;
• мүчөлөрдү жамаатка кабыл алуу жана чыгуу (чыгаруу) тартиби жана
шарттары;
• жамааттка кирүү жана мүчөлүк төгүмдөрдүн белгиленген минималдуу
өлчөмү, аларды киргизүү тартиби жана шарттары;
• жамааттын төрагасынын ыйгарым укуктары жана функциялары
жөнүндө жобо;
• жамааттын башкаруу органдарынын чечим кабыл алуу тартиби;
• жамааттын ишмердүүлүгүнүн регламенти;
• жамааттын төрагасын шайлоо жана бошотуу тартиби;
• жамааттын каражаттарын түзүү жана аларды пайдалануу тартиби;
• жамааттын ишмердүүлүгүнүн эсепке алуу, аудит (текшерүү) тартиби;
• жамааттын ишмердүүлүгүн токтотуу (кайра уюштуруу жана жоюу)
шарттары.  
Жаматты (жамааттык уюмду) түзүүдөгү, каттоодогу жана жамааттык
уюмдун юридикалык жак макамын алуудагы акыркы кадам жергиликтүү өз
алдынча башкаруунун тийиштүү өкүлчүлүк органына зарыл документтер
пакетин берүү болуп саналат. Мурда белгиленгендей, мындай документтер
мүчөлөрүнүн жамааттык уюмду түзүү ниети жөнүндө арызы, жамааттын
жалпы жыйынынын протоколу жана көрсөтүлгөн талаптарга дал келген
жамааттын уставы болуп саналат.
Жамааттык уюмдагы мүчөлүк, ошондой эле андан чыгуу, башка
КЭУлардагыдай эле ыктыярдуу болуп саналат. Ошентсе да, жамааттын
уставында жамаатка кирүүнүн жана андан чыгуунун өзгөчө тартиби
аныкталышы мүмкүн. Мажбурлап чыгаруу же жамааттык уюмдан чыгаруу
жамааттын уставынын жоболорун жана ченемдерин сактабаганда же туура
эмес аткарганда мүмкүн болот. Жамааттык уюмдарга карата мындай чара
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чыгарылаардан отуз күн мурда алдын ала кабарлоодон жана ага жамааттын
жалпы жыйынында чыгып сүйлөө укугун бергенден кийин гана жүзөгө
ашырылат. Бул учурда мындай чарага кабылган жамааттык уюмдун мүчөсү
өзүнө аны чыгаруу менен байланыштуу кабыл алынган жамааттык уюмдун
жалпы жыйынынын чечимин тийиштүү түрдө даттануу укугун калтырат.
Жамааттын мүчөсү жамааттын уставына ылайык, жергиликтүү
коомдоштуктун тийиштүү аймагында туруктуу жашаган, өз ара кызыкчылыктар
боюнча жамаат менен байланыштуу мүчөлүк төгүмдөрдү төлөгөн, бир үй
чарбасынын кызыкчылыктарын көрсөткөн адам болуусу мүмкүн экени
аныкталат. Жамааттын мүчөлөрү жамааттын менчигин пайдаланууга карата
бирдей мүмкүндүгүнө ээ болушат.
§ 4. Жамааттын (жамааттык уюмдун) мамлекеттик органдар жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен
өз ара мамилелери
Мамлекет КЭУларга алардын уставдык милдеттерин аткаруусу
үчүн шарттарды түзүүнү кепилдейт. Мамлекеттик органдар жана кызмат
адамдары Конституцияга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык КЭУлардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону
камсыздайт жана алардын ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөтөт.
Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдары төмөндөгүлөрдө жамааттык уюмдарга көмөк көрсөтүшөт:
− жамааттын (жамааттык уюмдун) калыптануусу жана өнүгүүсү үчүн
зарыл укуктук, уюштуруучулук шарттарды түзүүдө;
− жамааттын (жамааттык уюмдун) калыптануусу жана өнүгүүсү,
анын өз алдынча башкаруу укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн
инвестицияларды, гранттарды жана микрокредиттерди тартууда.
Жамааттын кызыкчылыктарын козгогон маселелер боюнча чечим
даярдоодо жана кабыл алууда мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдары алар менен консультацияларды өткөрөт.
Жамааттын мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарына жөнөтүлгөн анын кызыкчылыктарын козгогон
маселелер боюнча расмий кайрылуусун милдеттүү түрдө каралышы зарыл.
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§ 5. Жамааттык уюмдун финансы-экономикалык негизи
жана менчиги
Жамаат жамааттын (жамааттык уюмдун) уставына ылайык, ага таандык
болгон финансы каражаттарына, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөргө
ээлик кылат, пайдаланат жана аларды башкара алат.
Жамааттын (жамааттык уюмдун) финансылык негизин кирүү жана
мүчөлүк төгүмдөр, жамааттын (жамааттык уюмдун) менчигин пайдалануудан
түшкөн каржаттар, демөөрчүлүк төгүмдөр, Кыргыз Республикасынын,
ошондой эле чет өлкөлүк юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу
салымдары, гранттар, ошондой эле карыздар, кредиттик жана башка финансы
ресурстары түзөт.
Жамааттын (жамааттык уюмдун)  экономикалык негизи жана менчиги
алар курган же сатып алган, ошондой эле ага юридикалык жана жеке жактар
берген объекттер болуп саналат.
Жамааттын (жамааттык уюмдун)   каражаттары анын мүчөлөрү
тарабынан бул аймакта жашаган калктын социалдык-экономикалык абалын
жакшыртуу максаттарында, ошондой эле кайрымдуулук максаттарында
колдонулат.
Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган
учурлардан тышкары, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын жамааттын (жамааттык уюмдун) иштерине
кийлигишүүсүнө жол берилбейт.
§ 6. Жамаатты (жамааттык уюмду) башкаруу органдары
Жамааттын (жамааттык уюмдун) жогорку башкаруу органы жалпы
жыйын болуп саналат, ал анын мүчөлөрүнөн турат. Жалпы жыйынды өткөрүү
тартиби жана мезгилдүүлүгү жамааттын (жамааттык уюмдун) уставы менен
аныкталат. Кайрадан түзүлгөн жамааттын (жамааттык уюмдун) биринчи
жалпы жыйынын жамаатты (жамааттык уюмду) түзүү боюнча демилге
тобунун мүчөлөрүнүн бири ачат. Жамааттын (жамааттык уюмдун) биринчи
жалпы жыйынынын күн тартибине төраганы шайлоо, жамааттын (жамааттык
уюмдун) уставын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жамааттын (жамааттык
уюмдун) ишмердүүлүгүнүн багыттарын аныктоо кирет. Жалпы жыйында
чечим жыйынга жамааттын (жамааттык уюмдун) мүчөлөрүнүн үчтөн экиден
кем эмеси катышканда жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.
Жамааттын

(жамааттык

уюмдун)

жалпы

жыйынынын
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компетенциясы. Жалпы жыйындын артыкчылыктуу компетенциясына
төмөндөгү маселелер кирет:
• жамааттын (жамааттык уюмдун)   уставына өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү;
•

жамааттын (жамааттык уюмдун) ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу
багыттарын аныктоо;

•

жамааттын (жамааттык уюмдун) мүчөлөрүн кабыл алуу жана
чыгаруу (эгерде устав менен башкача эреже белгиленбесе);

•

жамааттын (жамааттык уюмдун) төрагасын шайлоо жана ээлеген
кызматынан четтеттүү;

•

жамааттын (жамааттык уюмдун) ишмердүүлүгү жөнүндө отчетту
жана жылдык балансты бекитүү;

•

жамааттын (жамааттык уюмдун) башка юридикалык жактардын
ишмердүүлүгүнө катышуу маселеси;

•

жамаатты (жамааттык уюмду) кайра уюштуруу жана жоюу;

•

карыздарды жана кредиттерди алуу; жамааттын (жамааттык
уюмдун) мүлкүн пайдалануу;

•

жамааттын (жамааттык уюмдун) уставы менен каралган башка
маселелер.

Жамааттын (жамааттык уюмдун) төрагасы. Жамааттык уюмдун
төрагасы жамааттын жалпы жыйыны тарабынан чечим кабыл алууда, мүлктү
тескөөдө, жергиликтүү коомдоштукту өнүктүрүүнүн социалдык-экономикалык пландоодо маанилүү ролду ойнойт. Маңызы боюнча, жамааттык уюмдун
жетекчиси болуу менен, ал жамааттын функцияларын натыйжалуу жүзөгө
ашыруу үчүн жооп берет. Жамааттын (жамааттык уюмдун) төрагасы жамааттын (жамааттык уюмдун) негиздөөчү документтерин даярдайт жана аларды
тийиштүү аймактын жергиликтүү өз алдынча башкаруу өкүлчүлүк органында
каттоодон өткөртөт.
Жамааттын төрагасынын кызматы шайлануучу болуп саналат. Ал
жамааттын биринчи жалпы жыйынында жамааттын (жамааттык уюмдун)
мүчөлөрүнүн ичинен ачык же жашыруун добуш берүү менен жалпы жыйынга катышкан көпчүлүк мүчөлөрдүн чечими менен шайланат. Жамааттын (жамааттык уюмдун) төрагасынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү жамааттык
уюмдун уставында аныкталат.
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§ 7. Жергиликтүү өнүктүрүү фондун түзүү жана анын ишмердүүлүгү
Социалдык-экономикалык
милдеттерди
чечүү,
жергиликтүү
коомдоштуктун мүчөлөрүнүн турмуш денгеелин жогорулатуу үчүн бириккен
жамааттар (жамааттык уюмдар) ыктыярдуу негизде, юридикалык жак болуп
саналган КЭУну – жергиликтүү өнүктүрүү фондун түзүүгө укуктуу.
Жергиликтүү өнүктүрүү фонду – жамааттар (жамааттык уюмдар)
тарабынан түзүлгөн жана жамааттардын (жамааттык уюмдардын) жана
алардын бирикмелеринин, демөөрчүлөрдүн, ыктыярдуу башталыштагы
уюмдардын жана эл аралык донорлордун салымдарынын эсебинен
калыптанган коомдук фонд.
Жергиликтүү өнүктүрүү фондун түзүү жана жоюу тартиби, анын
каражаттарын түзүү жана аларды берүү шарттары юстиция органдарында
каттала турган жергиликтүү өнүктүрүү фондунун уставы менен аныкталат.
Жергиликтүү өнүктүрүү фондунун уставына ылайык, негиздөөчүлөрдүн
жалпы жыйынында фонддун башкармалыгы шайланат.
Жергиликтүү өнүктүрүү фондуна салымдар катары жамааттардын
(жамааттык уюмдардын) ыктыярдуу төгүмдөрү, жеке жана юридикалык
жактардын салымдары, эл аралык донорлордун, өкмөттүк эмес жана башка
уюмдардын демөөрчүлүк каражаттары колдонулушу мүмкүн.
Жергиликтүү өнүктүрүү фондунун каражаттарынан берүү ачыктык
жана айкындуулук шарттарында белгиленген кезектүүлүк тартибинде
жергиликтүү өнүктүрүү фондунун башкармалыгы тарабынан жүргүзүлөт.
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13-бап. Кредиттик союздар
§ 1. Кредиттик союздардын өнүгүү тарыхы
Финансылык уюмдардын ишмердүүлүгүнүн негизги түрлөрүнүн
бири юридикалык жана жеке жактарды кредиттөө болуп саналат. Эгерде бул
операцияны   иликтеп карап көрө турган болсок, анда кредиттик мамилелер
дүйнөлүк тарыхта өнүгүүнүн татаал жолун басып өткөнүн байкасак болот.
Биздин заманга чейинки 2 300 жыл мурда эле насыя берген компаниялар
болгон. Ал убактарда күрөө катары кемелер, буюмдар, үйлөр, асыл буюмдар,
ошондой эле кулдар коюлган.
Кредиттик союздардын тарыхын ала турган болсок, алар алгач 1844жылы Rochdate жергесинде англис токуучуларынын аракетинин аркасында
пайда болгон. Алардын ийгиликтүү тажрыйбасы кийин Германияга таркап,
1850-жылы Герман Шульце Delitzsch пруссиялык кыштагында “насыялык
ассоциация” түзөт. Шульц-Делич кыймылы кеңири жайылып, германиялык
эки провинцияда 1859-жылы эле 18 миңден ашык үлүшчүлөрдү бириктирген
183 кооператив пайда болот.
Кредиттик союздардын кыймылынын жаралышына XIX кылымдын
коомдук ишмери Фридрих Райффайзен чоң салымын кошкон. Бавариялык
чакан шаардын мэри болуп турган кезинде ал өз округунун жашоочулары
үчүн биринчи финансылык кооператив уюштурган, ал кооперативге адамдар
үнөмдөлгөн каражаттарын салып жана бири-бирине насыя бере алышкан.
Адамдар кредиттик керектөөчүлүк кооперативдерге чын көңүлү менен,
санааркабай барышкан, анткени, кооператив кызыкчылыктары бирдей же бир
чиркөөлүк коомдогу адамдарды бириктирген, мындай жагдай акчаны ак ниет
колдонуунун олуттуу кепили болгон. Банктар мындай кепилди бере алышкан
эмес, себеби алар акчасы бар адамдардын бардыгы менен иштешкен. “Элдик
кассалар” бөтөнчө бир жабык клубдарга айланып, анын мүчөсү болуу абдан
абройлуу боло турган.
Бири-бирине жардам берүү үчүн адамдар гана эмес, “элдик
кассалардын” өздөрү да бириге баштаган. Алар кыймылды пайда кылып, өтө
тездик менен жайылат.
Канадада биринчи “элдик кассаны” Квебек шаарында 1900-жылдын
6-декабрында Альфонс Дежардан ачат. Канадалыктардын жашоо деңгээли
жогору болгонуна карабастан, бүгүнкү күндө да мындай уюмдардын тармагы
бүтүндөй өлкө боюнча таркаган. 1906-жылы, жеке адамдарды насыялоонун
мындай түрү мыйзамдуу түрдө таанылгандан кийин, эл арасына тез жайыла
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баштайт. Анын активдеринин жалпы суммасы 77 млдр канадалык доллардан
ашат. Ал кооперативдик сектордон – Квебек, Манитоба, Онтарио ж.б.
шаарлардагы 1,5 миңге жакын “элдик кассалардан” жана корпоративдик
сектордон – камсыздандыруу компанияларынан, инвестициялык жана
кеңеш берүү фирмалардан, кредит карталарды тейлөө боюнча процессинг
борборлорунан турат.
Ар башка өлкөлөрдө кредиттик союздардын өздөрүнүн багыттуулугу
болгон. Мисалы, агрардык өлкөлөрдө кредиттик союздар түшүм болбой
калган жылдары фермердик чарбаларды колдоо максатында түзүлгөн. Ал эми
өнүккөн өлкөлөрдө кредиттик керектөөчүлүк кооперативдер үлүшчүлөрүнүн
насыя-аманат операцияларына көбүрөөк адистешкен. Кредиттик союздар
экономикалык кризис учурларында өздөрүн жакшы көрсөтө алышкан. Кризис
учурларда банктар банкрот болуп, ал эми кредиттик союздар калыбында
калган мисалдар көп.
Россияны алып карай турган болсок, кредиттик кооперациялар
идеялары ал жакка Германиядан келген. 1865-жылы князь А.И.Васильчиков
Кострома
губерниясында
биринчи
насыя-аманат
шериктештигин
уюштурган. 1869-жылы Тверь земствосу Чакан артельдик насыя кассасын
уюштуруп, бул бир нече жылдын аралыгында мык жасоочу 60 артель
ачууга мүмкүнчүлүк түзгөн. 1874-жылы Одессада немец усталарынын
кредиттик шериктештиги уюштурулган. Ошол учурларда өз ара насыялоо
кооперативдери, шериктештиктери, союздар, ассоциациялар көбүнесе айылчарба, агрардык өндүрүүчүлөрдүн (айыл-чарбалык кредиттик кооперативдер)
жанында уюшулган же кредиттик кооперативдер усталарды, артельчилерди,
соодагерлерди бириктирген; анткен менен керектөөчүлүк кредиттик коомдор
да болгон. Мындай кредиттик кооперативдер, коомдор чакан ишкердикти
жана сооданы колдогон жетишерлик кубаттуу система болгон. XIX кылымдын
аягына карата мындай уюмдар Россияда абдан кеңири жайылган. Жана
ошондой эле ошол учурда Россиянын кредиттик кооперативдер жөнүндө
өнүккөн мыйзамдары болгон.
1917-жылдагы революциядан кийин жана дээрлик 30-жылдарга чейин
кредиттик кооперациялар Россияда ийгиликтүү өнүгөт, негизинен айыл-чарба
жана өнөр-жай кредиттик жана насыя-аманат кооперативдери түрүндө.
СССРдин Мамлекеттик банкы финансылык тейлөөлөргө монополия
киргизгенден кийин, кредиттик кооперативдер күч колдонуу менен жок
кылынган (XX кылымдын 30-жылдары). Анткен менен жарандардын өз
ара насыялоо салттары, өз ара жардамдашуу кассалары жана “кара касса”
(шерине) формасында сакталып калган, алар 90-жылдардагы реформаларга
чейин болгон.
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Топтук күрөөсүз насыялоо
Топтук күрөөсүз насыялоо идеясы Бангладештин жараны,
экономикалык илимдердин профессору, Грамин банкынын негиздөөчүсү
(Grameen Bank) Мухамед Юнуска (Muhamed Yunus) таандык. 1983-жылдан
бери топтук күрөөсүз насыялоо кредиттик уюмдарга гана эмес, кардарларга
карата да өзүнүн натыйжалуулугун жана пайдалуулугун бүткүл дүйнөгө
далилдеп келүүдө. Бул кредиттик өнүмдүн өзгөчө багыттуулугун да белгилеп
өтүү кажет, себеби анын негизги колдонуучулары болуп аялдар эсептелет.
Топтук күрөөсүз насыялоонун башка өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөр:
− кредиттик мекемелер насыяларды калктын эң жакыр катмарларына
берет, көбүнесе айыл жергесиндегилерге;
− насыя алуу үчүн күрөө мүлкүн коюу талап кылынбайт;
− акча каражаттарын кайсы ишкердикке жумшоону кредиттик уюм
эмес, карызалуучулардын өздөрү чечишет;
− кредиттик уюм кардарлардын пландарынын жүзөгө ашырылышына
кеңири колдоо көрсөтүшү керек;
− төмөн пайыздык ченемдер клдонулат.
Мындай микрокредиттик мамиле ай сайын бул бай эмес өлкөнүн
10 миңдеген жашоочуларына жакырчылыктан чыгууга шарт түздү. Грамин
банкы кардарларына үч миллиард долларга жакын суммада насыя берген.
Бүгүнкү күндө мындай модель (кээде аны “айылдык” насыя деп аташат)
дүйнөнүн 56 өлкөсүндө колдонулат. Грамин банкын, анын негиздөөчүсүнүн
айтымында, дүйнөдөгү эң көп изилденген финансылык уюм деп айтууга
болот. Дүйнөлүк банктын баалоосу боюнча, карызалуумчылардын үчтөн бир
бөлүгү жакырчылыктан чыга алышкан, ал эми калган бөлүгү да ошондой эле
деңгээлге жакындап келе жатышат.
Граминдин экзотикалык тажрыйбасы борбордук азия чөлкөмүнө
канчалык ылайык келет деген суроого жооп катары, мындай модель жакын
кошуна өлкөлөр – Филиппин, Малайзия, Кытай жана башка азиялык
өлкөлөрүндө гана эмес, Латын Америкасы жана Африка мамлекеттеринде,
ошондой эле Европанын бай өлкөлөрүндө жана АКШда колдонулганын
белгилеп кетели. Дагы айта кетчү нерсе, АКШда микронасыялоо боюнча
уюмдардын көпчүлүгү Грамин модели боюнча иштешет. Өнүккөн
өлкөлөрдө да микронасыялоонун популярдуулугунун негизги себеби болуп,
банктык мекемелердин салттуу тейлөөлөрүнүн көпчүлүк адамдар үчүн
жеткиликсиздиги эсептелет, натыйжада байлар жана кедейлердин ортосундагы
ажырым көбөйөт.
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Микронасыялоо программалары дүйнөдө расмий таанылууда. Бириккен
Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы тарабынан 2005-жылга чейин
жер шарынын жакыр калкынын 100 млн. ашык адамдарга микронасыяларды
берүү жөнүндө чечим кабыл алынган30.
Акыркы убакта Кыргызстанда микрофинансылык кызматтар рыногун
түзүүгө жана аны өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурулууда.  Бир нече жылдан
ашык убакыттан бери бул багыттагы бир нече позиция боюнча анык лидер
болуп, улам кеңейип бара жаткан кредиттик союздар тармагы эсептелет.  
§ 2. Кредиттик союздардын негизги белгилери
1999-жылы кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын “Кредиттик
союздар жөнүндө” мыйзамы кредиттик союздарды түзүүнүн тартибин жана
алардын ишмердүүлүгүн жөнгө салат.  
“Кредиттик союздар жөнүндө” мыйзамга ылайык, кредиттик
союздар - бул кредиттик союздун катышуучуларынын жеке аманаттарын
кошуу жана аларды өз ара кредиттөө үчүн пайдалануу, ошондой эле башка
финансылык кызматтарды, анын ичинде банк ишинин жана каржылоонун
ислам принциптерине ылайык көрсөтүү жолу менен өз катышуучуларына
(мүчөлөрүнө) жардам көрсөтүү максаттарында кооператив формасында
түзүлүүчү финансы-кредиттик уюм (Мыйзамдын 1-беренеси).
Кредиттик союз – банктык эмес кредиттик уюмдун өзгөчө түрү,
белгиленген операцияларды аткарат жана өзгөчө милдеттери бар, мындай
уюм ошол милдеттерди аткаруу үчүн түзүлөт.
Кредиттик союздар өзүнүн керектөөчүлүк өзгөчөлүгү менен банктан
түп тамырынан айырмаланат. Кредиттик союздардын мүчө-үлүшчүлөрү
– кардарлар эмес, алар ошол кредиттик союздун ээси жана иш-аракетинин
катышуучусу. Демек, банктык мыйзамдардын көпчүлүк формалары кредиттик
союздарга карата колдонула албайт. Үлүшчүлөр кредиттик союздардын ээси,
андыктан  банктын кардарларына караганда көбүрөөк укуктарга ээ, мисалы,
алар кредиттик союзду башкарууга жана анын ишмердүүлүгүн алыпбарууга
катышат.
“Микрофинансылык уюмдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын
мыйзамында кредиттик мекемелерди коммерциялык түрдө да, коммерциялык
эмес түрдө да ачуу каралган.  
Кредиттик союздар финансылык-кредиттик ишмердүүлүк үчүн
гана арналган жана алардын операциялары Мыйзам менен жана берилген
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лицензия менен катуу регламенттелет. (“Кредиттик союздар жөнүндө”
Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-беренеси). Кредиттик союздар
бул баарынан мурда өз катышуучуларына өз ара жардамдашуу максатында
түзүлгөн финансылык-кредиттик мекеме.
Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, улуттук экономикага
ички инвестициялардын негизги булагы болуп үй-чарбаларынын жана
ишканалардын үнөмдөлгөн каражаттарынын өсүшү эсептелет. Кредиттик
союздар калктын эркин акча каражаттарын уюштурулган жүгүртүмгө тарткан
натыйжалуу куралы болуп калышы мүмкүн. Баарынан мурда жарандар
инвестицияларды алышат, ал эми жарандарга түшкөн инвестициялык киреше
алардын жашоо  деңгээлин жогорулатат.  
Бүгүнкү күндөгү кредиттик союздарды жеке адамдардын эркин акча
каражаттарын бириктирген финансылык институт деп атоого болот, ал
ишенимдүү мамилелер менен, катышуучулары эркин каражат түрүндө кошкон
насыялык ресурстарга жеткиликтүүлүк менен мүнөздөлөт.
§ 3. Кредиттик союздарды башкаруу
Башкаруу – бул чарбакер субъектинин ишмердүүлүгүнүн аспектиси,
ансыз чарбакер субъект таптакыр жашай албайт, ошондуктан чарбакер
субъекттердин ишмердүүлүгүн жөнгө салган мыйзам актыларынын
системасында башкарууга эч качан көңүл бурулбай калбайт. Бул туура,
анткени башкаруунун натыйжалуу рационалдуу системасы түзүлмөйүнчө,
чарбакер субъект көздөгөн максатка жете албайт. Классикалык аныктамасына
ылайык, башкаруу – көздөгөн жыйынтыкка жетүү үчүн объектке түздөнтүз таасир этүүчү принциптердин, формалардын, ыкмалардын, амалдардын
жана каражаттардын жыйындысы.
Бөтөнчө укуктук статусу бар юридикалык жак болуп эсептелген
кредиттик союздарды, кайсыл болбосун юридикалык жак сыяктуу эле
башкаруу органынын системасы жок элестетүүгө болбойт.
Кредиттик союздарды башкаруунун уюштуруу түзүмү Кыргыз
Республикасынын кредиттик союздар жөнүндө мыйзамдарында аныкталган
башкаруу органдарын, ошондой эле кредиттик союздардын ишмердүүлүгүнө
мамлекеттик көзөмөлдү камтыйт. Анткен менен дүйнөдө башкаруу
органдарынын түзүмүнүн классикалык модели бар, бүткүл дүйнөдөгү
кредиттик союздар негизинен дал ошол моделди колдонушат.  
Башкаруу органдары тутумунун алдында турган маселелерге жана
алардын аткарылышын ишине көзөмөлдөөгө төмөнкүлөр кирет:
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−
−
−
−

чечимдерди ыкчам кабыл алууну камсыздоо;
өнүгүүгө көмөктөшүү;
көзөмөлдү камсыздоо;
чарбакер субъекттин алдына коюлган максатты жүзөгө ашырууга
көмөктөшүү.

Кредиттик союздардын башкаруу органдарынын түзүмү жана анын
функциялары
Кредиттик союздарды башкаруунун ички уюштуруучулук түзүмү
биринчи кредиттик союздарды түзүүдө калыптанган принциптерге ылайык
курулат. Алар негиз салуучу мүнөзгө ээ болуп, бүгүнкү күндө да актуалдуулугун
жоготпой келет. Аларга булар кирет:  
− өз ара жардамдашуу;
− өз алдынча башкаруу;
− кредиттик союздун мүчөлөрүнүн теңчилиги ;
− бир адам – бир добуш;
− кызыкчылыктардын жалпылыгы;
− демократиялуу көзөмөл.
Бул принциптер “Кредиттик союздар жөнүндө” Кыргыз
Республикасынын мыйзамында да чагылдырылганын айтпай кетүүгө болбойт.
Ички уюштуруучулук түзүмгө “Кредиттик союздар жөнүндө”
мыйзамдын (мындан ары «Мыйзам») IV бапы арналган, ал “Кредиттик
союздарды башкаруу органдары” деп аталат. Толук анализ жүргүзүү
максатында, Мыйзамдын кредиттик союздарды башкаруу органдарынын
түзүмүн аныктаган беренелерине кененирээк токтолуу зарыл.
Мыйзамдын 14-19-беренелери кредиттик союздарды башкаруунун
төмөнкү түзүмүн белгилейт:
− катышуучулардын жалпы чогулушу;
− башкармалык;
− кредиттик комитет;
− ревизиялык комиссия;
− тышкы аудит.
Мыйзамдын 14-беренеси кредиттик союздардын Катышуучуларынын
жалпы жыйынынын компетенциясын бекитип, бардык катышуучулардын
кызыкчылыктарын караган эң маанилүү маселелерди аныктайт.
Бул беренеде катышуучулардын жалпы жыйынын өткөрүүнүн тартиби
каралган. Катышуучулардын жалпы жыйындарын өткөрүүнүн саны жөнүндө
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маселе каралбаса да, кредиттик союздун Уставында ченем каралган, ага ылайык
чогулуштар бир жылда кеминде бир жолу жана каржы жылы бүткөндөн
кийин үч айдан кечиктирбестен өткөрүлөт. Кезексиз (атайы) чогулуштарды
өткөрүүгө да тыюу салынбайт.
Кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйыны кредиттик
союзду башкаруунун башкы органы болуп эсептелет. Мыйзам бул башкаруу
органынын компетенциясына тийиштүү ыйгарым укуктардын алкагын
аныктайт. Кредиттик союздун жалпы чогулушунун компетенциясына
төмөндөгү маселелер кирет:
1) кредиттик союздун уставын бекитүү, ага өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү;
2) кредиттик союздун иш планын жана программасын, чыгаша жана
киреше боюнча сметаларды, алардын аткарылышы боюнча отчетторду
бекитүү;
3) белгиленген принциптерге жана ченемдерге ылайык пайыздын,
кредиттик, инвестициялык, дивиденд боюнча саясаттарды бекитүү;
4) Башкарманын, кредиттик комитеттин жана текшерүү комиссиянын
мүчөлүгүнө шайлоо жана кайра чакырып алуу, алар тууралу Жоболорду
бекитүү;
5) бөлүштүрүлүүгө тийиш болгон сактык пайлары боюнча
дивиденддердин өлчөмүн жарыялоо;
6) кредиттик союздарды өзгөртүп түзүү же/жана жоюу менен
байланышкан маселелерди чечүү;
7) эгерде кредиттик союздун уставында алар тууралу каралган болсо,
башкарманын, кредиттик комитеттин жана текшерүү комиссиянын мүчөлөрүн
айлык акы өлчөмдөрүн аныктоо;
8) мыйзамдарга ылайык башка маселелерди чечүү.
Кредиттик союздун катышуучуларынын жылдык чогулушунун
компетенциясына төмөндөгү маселелерди чечүү кирет:
1) жылдык каржы планын жана аны аткаруу тууралуу отчетту бекитүү;
2) жылдык иш жыйынтыгын жана кредиттик союздун башкармасынын
отчетун бекитүү;
3) кредиттик союздун Башкармасынын, кредиттик комитеттин жана
текшерүү комиссиянын мүчөлөрүн шайлоо.
Мыйзамдын 15-беренеси Жалпы жыйындын кворумун жана
катышуучулардын добуш берүүсүнүн тартибин аныктайт, ошол эле учурда бул
беренеде кредиттик союздун катышуучусу ыйгарымдуу өкүл аркылуу добуш
бере албайт деп бекитилген. Коммерциялык түзүлүштүн катышуучулары
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пропорционалдык негизде салымынын өлчөмүнө жараша чечимдер кабыл
алынган коммерциялык уюмдардан (Акционердик коом, ЖЧК) айырмаланып,
кредиттик союздун жалпы жыйындын катышуучусу ага тиешелүү сактык
пайларынын санын карабастан чечимдерди кабыл алууда бир гана добушка
ээ болот. Жалпы жыйынды укук ченемдүү деп табуу үчүн кворум аныкталган
-  кредиттик союздун мүчөлөрүнүн кеминде элүү пайызынын катышуусу.  
Кредиттик союздун аткаруучу органы – Башкармалык. Кредиттик
союздун мүчөлөрү гана Башкармалыктын мүчөлөрү боло алышат.
Башкармалыктын ыйгарым укуктарына кредиттик союздун күнүмдүк
ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер кирет, жалпы чогулуштун
компетенциясына алардын тиешеси жок. Башкармалыктын компетенциясына
булар кирет:
1) кредиттик союздун ишинин эрежелерин аныктоо жана аларга кийин
өзгөртүүлөрдү бекитүү;
2) бекитилген принциптерге жана ченемдерге ылайык кредиттик,
пайыздык, ссудалык жана инвестициялык саясатка карата сунуштарды
даярдоо;
3) катышуучулар тарабынан сактык пайларынын кошумча төлөмдөрүн
киргизүү тартибин жана алардын өлчөмүн белгилөө;
4) кредиттик союзга жаңы катышуучуларды кабыл алуу жана чыгаруу
менен байланышкан маселелер;
5) эгерде кредиттик союздун уставында ал тууралуу каралган болсо,
жалданган кызматкерлердин эмгек акыларынын өлчөмүн аныктоо;
6) кредиттик союздун күндөлүк ишине байланыштуу жана жалпы
чогулуштун компетенциясына кирбеген жана башка ыйгарым укуктарды
ишке ашыруу.
Отурумга анын мүчөлөрүнүн кеминде 2/3 катышкан учурда гана
Башкармалык анын кароосуна коюлган маселелерди чечүүгө укуктуу.
Башкармалыктын отуруму протоколго жазылат жана ага анын катышуучулары
кол коет.  
Кредиттик союздар жөнүндө Мыйзамдын 17-беренеси Кредиттик
комитеттин ишинин тартибин аныктайт жана анын жалгыз ыйгарым укугун
белгилейт – бул кредиттик союздун катышуучуларынын билдирмелери
боюнча насыя берүү жөнүндө чечим кабыл алуу. Насыялар менен туруктуу
иштешүүнү эске алып, мыйзам чыгаруучулар бул органдын чогулуштарынын
саны катышуучулар тарабынан насыя алууга билдирмелердин санынан көз
каранды деп аныктаган ченемди кабыл алышкан. Кредиттик комитеттин
чогулушун өткөрүүнүн максаты – насыя алууга берилген ар бир билдирме
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боюнча чечим чыгаруу. Кредиттик комитет билдирмени четке каккан
учурда кредиттик союздун катышуучусу, бул чечимге кредиттик союздун
башкармасында же анын жалпы чогулушунда даттана алат.
Кредиттик союздун Текшерүү комиссиясы кредиттик союздагы
счетторду, документтерди жана иштин абалын дайыма текшерүүнү жүргүзүүгө
же уюштурууга милдеттүү, ал эми Мыйзамдын 19-беренесине ылайык, эгерде
кредиттик союз тышкы аудитти жүргүзбөөнү чечсе, тышкы аудитордун
жоопкерчилиги кредиттик союздун текшерүү комиссиясына жүктөлөт.
Текшерүү комиссиясы башка органдарынын катарына киргизилген,
бирок Мыйзамдын 18-беренесинин маанисине таяна турган болсок, ал
кредиттик союздун ишмердүүлүгүн жөнгө салууга байланышкан башкаруу
чечимдерди кабыл албайт. Текшерүү комиссиясы көзөмөлдөөчү функцияларды
аткарат, ал кредиттик союздун ишмердүүлүгүн текшерип жана табылган
бузууларды жоюуга багытталган кеңеш берүү мүнөздөгү сунуштарды иштеп
чыгарат.
Жалпысынан алганда, кредиттик союздарды башкаруу органдарынын
ички түзүмү, юридикалык жактарга тиешелүү классикалык түзүмгө шайкеш
келет.
§ 4. Кредиттик союздардын ишмердүүлүгүн мамлекеттик жөнгө салуу
Кредиттик союздар үчүн тышкы башкаруу системасы мамлекеттин
саясатынын приоритеттүү багыттарынан көз каранды, алар Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – “КРУБ”) 2000-жылдын
5-июнундагы №22/8 “Кредиттик союздардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуунун
концепциясы жөнүндөгү” Токтомунда бекитилген. Ушул концепцияга ылайык,
“кредиттик союздар келечекте айылдын финансылык инфраструктурасы
болуп калышы керек”. Буга байланыштуу “мамлекеттин ролу кредиттик
союздарды өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат”.
Жогоруда келтирилген Концепцияда жана “Кредиттик союздар
жөнүндө” мыйзамда көрсөтүлгөн мамлекеттик саясаттын багыттарынын
негизинде тышкы башкаруунун принциптери аныкталган. Аларга булар кирет:
− финансылык системанын туруктуулугун сактоо;
− катышуучулардын кызыкчылыктарын коргоо;
− тобокелдерди азайтуу.
Бул принциптердин негизинде жөнгө салуучу органдардын алдында
турган милдеттер да келип чыгат, алар:
− финансылык институттардын натыйжалуу жана атаандаштыкка
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жарамдуу системасын өнүктүрүүгө көмөктөшүү;
− Кредиттик союздардын ишмердүүлүгү Кыргыз Республиканын
мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүшүнө кепилдик берүү.
Тышкы башкаруу органына жүктөлгөн негизги функциялар булар:
− жөнгө салуу, нормативдик укуктук актыларды чыгаруу жана кредиттик
союздардын ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат (лицензия) берүү
түрүндө жүзөгө ашырылат;
− текшерүү, ага ылайык мамлекеттик органга кредиттик союздардын
ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
келишин текшерүүгө укук берилет;
− көзөмөлдөө, кредиттик союздардын ишмердүүлүгү Кыргыз
Республикасынын мыйзамдуу актыларына шайкеш келбеген учурда,
алардын ишин токтото туруу же лицензияны чакырып алуу жолу
менен жөнгө салуу органдарынын санкцияларды колдонууга жана
кредиттик союздардын ишмердүүлүгүн токтотууга болгон укуктарын
камсыздоого багытталган нормативдик укуктук актыларды чыгаруу
түрүндө жүзөгө ашырылат.
Финансылык түзүм катары кредиттик союздардын системасын
өнүктүрүүгө мамлекеттин кызыкчылыгы кредиттик союздардын тышкы
башкаруу системасына кирген органдарды аныктоодо көрүндү. “Кредиттик
союздар жөнүндө” мыйзамдын 30-беренесине ылайык, алардын
ишмердүүлүгүн жөнгө салуу функциясы Улуттук банкка жүктөлгөн, ал
финансылык системанын туруктуулугун сактоо жана кредиттик союздардын
катышуучуларынын кызыкчылыктарын коргоо максатында кредиттик
союздар үчүн экономикалык нормативдерди аныктайт жана мыйзам
чыгаруу базасына өзгөртүүлөрдү киргизет. Мындан тышкары, Улуттук банк
кредиттик союздардын ишине көзөмөлдү алар тапшырган отчётторду жана
маалыматтарды иликтөө жана талдоо, ошондой эле жеринде текшерүүлөрдү
жүргүзүү жолу менен жүзөгө ашырат.
Кредиттик союздардын тышкы   башкаруу тутумунда Кредиттик
союздардын ассоциациясынын ролун да белгилеп кетүү зарыл, анын
функцияларына кредиттик союздардын жалпы кызыкчылыктарын коргоо
жана көрсөтүү, ишмердүүлүгүн координациялоо, биргелешкен долбоорлорду
жүзөгө ашыруу жана башка милдеттерди жана маселелерди чечүү кирет.
1997-жылдын 3-мартында кабыл алынган “Лицензиялоо жөнүндө”
Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 9-беренеси, 2005-жылы 4-майда
Улуттук Банктын Башкармалыгынын №14/3 токтому менен бекитилген
“Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө” жобо жана 2001-жылы
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31-майда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген
“Ишкердик ишмердүүлүктүн кээ бир түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө”
жобо кредиттик союздарга КРУБдан лицензия алмайынча ишмердүүлүгүн
жүргүзгөнгө уруксат бербейт. Жогоруда келтирилген нормативдик укуктук
актылар биригип, ишкердик ишмердүүлүк гана лицензиялоого жатаарын
аныкташат.
Жарандык кодекстин 1-беренеси жана “Ишкердик ишмердүүлүктүн
кээ бир түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” жобо жеке же юридикалык жактар
жүргүзгөн ишмердүүлүк ишкердик деп эсептелген белгилерди аныктайт. Ал
белгилерге төмөнкүлөр кирет:
− ишмердүүлүктү өз алдынча жүргүзүү;
− ишмердүүлүктү өз тобокели менен жүргүзүү;
− ишмердүүлүктүн негизги максаты пайда табуу;
− чарбакер субъект ишкердик ишмердүүлүк жүргүзгөн жак катары
катталган.
Бул белгилердин бири гана жок болсо, тигил же бул ишмердүүлүктү
ишкердик деп табууга мүмкүн эмес.

§ 5. Кредиттик операциялар
Кредиттик союз, кредиттик финансылык уюм катары, өз негизинде
анын катышуучуларынын ар кандай мүнөздөгү финансылык тейлөөлөргө
керектөөсүн канааттандыруу үчүн түзүлөт. Андыктан кредиттик союздун
ишмердүүлүгүн карап чыгууда ал аткарган операциялар менен кененирээк
таанышуу зарыл.  
Кредиттик союздардын ишмердүүлүгүнүн негизги түрү - финансылык
кызмат көрсөтүү болуп саналат.
Кредиттик союздар жөнүндө мыйзамдын 3-беренесинде кредиттик
союздардын ишмердүүлүгүнүн негизги максаттары жана түрлөрү
чагылдырылган:
- катышуучуларынын каражаттарын бириктирүү жана аларга
кредиттерди берүү жолу аркылуу катышуучуларынын керектөөлөрүн
канааттандыруу;
- кредиттик союздун катышуучуларын кредиттик союздун ишин
башкарууга тартуу.
- каржылык кызматтарды көрсөтүү
Кредиттик союздар жөнүндө мыйзамдын 4-беренеси кредиттик
172

союздарга төмөнкүдөй операцияларды өткөрүүгө укук берет:
− катышуучулардын сактык пайларын сатып алуусу аркылуу алардын
акча каражаттарын тартуу;
− кредиттик союздун катышуучуларына мөөнөтүн тактоо, толугу менен
кайтаруу, төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында кредиттерди берүү.
Кредиттик союздар жөнүндө мыйзамдын 4-беренесинин 4-пунктунда,
талаптар аткарылган жана банктык мыйзамдардын талаптарына ылайык
кошумча лицензия алынган шартта кредиттик союздар аманаттарды
(депозиттерди) кабыл алууга жана башка финансылык кызматтарды
көрсөтүүгө укуктуу экени жөнүндө норма каралган.
Демек, мыйзамда финансылык кызматтарды көрсөтүү боюнча
ишмердүүлүккө уруксат жетишээрлик так жазылган. Ошол эле учурда
“Банктар жана банктык ишмердүүлүк жөнүндө” мыйзамдын 4-беренесине
ылайык, кредиттик союз адистешкен кредиттик мекеме болуп эсептелет жана
Улуттук банктын лицензиясынын негизинде иш алып барат жана кээ бир
банктык операцияларды аткарууга укуктуу экени, жогоруда белгиленгендей,
алардын бөлүгү Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык
финансылык кызматтардын тизмесине кирген финансылык кызматтар болуп
эсептелгени жөнүндө факт көңүл бурууга арзыйт.
Мындан улам, кредиттик союз банктык кызматтарды (Улуттук
банктын лицензиясынын негизинде) жана башка финансылык кызматтарды
лицензиясы болгон шартта гана жана лицензияда көрсөтүлгөн финансылык
кызматтардын түрүн көрсөтө алары келип чыгат.
Эгер
Улуттук
банктын
Башкармалыгынын
2000-жылдын
5-июнундагы №22/8 токтому менен бекитилген “Кредиттик союздардын
ишмердүүлүгүн жөнгө салуунун концепциясына” кайрыла турган болсок,
кредиттик союздардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуунун максаттарын
сүрөттөөдө мындай деп жазылган: “Кредиттик союздар келечекте айылдын
финансылык инфраструктурасы болушу керек экенин эске алуу менен
алардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу стратегиялык маанилүү мүнөзгө ээ”.
Бул жагынан алып караганда, кредиттик союздардын айылдар үчүн гана
арналганы талаш пикирлерди жаратат. Анткени, кредиттик союздарды
мамлекеттин институтционалдык инфраструктурасынын курам бөлүгү
катары алып карай турган болсок, кредиттик союздар   өзүнүн өнүгүүсүнүн
баштапкы мезгилинде жакырчылыктан чыгуу жана реалдуу чакан жана
орто бизнести калыптандыруу үчүн финансылык колдоо, ал эми кийин –
ишенимдүү финансылык системага айланышы керек, өнүккөн өлкөлөрдө
ушундай болгон. Ошол эле учурда кредиттик союздар кайсыл жерде өнүгөт,
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айылдабы же шаардабы айырмасы жок.
Мисал катары Германияны жана Голландияны келтирүүгө болот, ал
жакта айыл чарбасындагы керектөөлөргө берилген насыялар жалпы сандын
5%нан ашпайт. Ошондой эле ал жакта башынан айыл чарба өндүрүшүн гана
эмес, “райондун гүлдөп өнүгүүсү үчүн каалагандай чакан ишкердүүлүктү
өнүктүрүүнү өбөлгөлөө” концепциясы басымдуулук кылган. Салым-аманат
коомчулугунун ишмердүүлүгүнө байланышкан дагы бир мисал катары
«Дзелзцельниекс кредиттик союзун»  (Рига ш., Латвия) алалы, бул кредиттик
союз жергиликтүү темир жолдун жумушчуларына жеке каражаттарын
сактоого жана көбөйтүүгө, ошондой эле ар кандай керектөөлөргө арзан
насыяларды алууга жардамдашкан. Аризона жана Орегон штаттарындагы
(АКШ) кредиттик союздар жергиликтүү деңгээлдеги билим берүүнү жана
саламаттыкты сактоону колдоого багытталган акцияларды өткөрүү боюнча
тажрыйбасы да кызыктуу.
Кредиттик союздар жана финансылык эмес тейлөөлөр
Кредиттик союздардын өнүгүү варианттарынан көзкарандысыз
келечекте кредиттик союздар финансылык эмес мүнөздөгү тейлөөлөрдү
көрсөтө алат жана көрсөтүшү керек.
Кредиттик союздар жөнүндө Мыйзамдын 5-беренесинин 3-пунктунда
төмөндөгүдөй маанидеги ченем камтылган: “Кредиттик союз өзүнүн
карамагында турган мүлктөрдү алууга, ижарага берүүгө, пайдаланууга, башка
бирөөгө берип турууга, күрөөгө коюуга, сатып өткөрүүгө, кредиттик союздун
иши менен байланыштуу консультациялык жана маалымдоо кызматтарын
көрсөтүүгө, окуу семинарларын жана практикалык сабактарды өткөрүүгө,
ошондой эле аны түзүү максатына натыйжалуу жетишүү үчүн зарыл болгон
кредиттик союзга мүнөздүү жана башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга
укуктуу”.
Кредиттик союздар жөнүндө мыйзамга финансылык эмес тейлөөлөрдүн
так тизмеси жөнүндө суроону киргизүү актуалдуу болуп саналат.

Кредиттик союздун капиталы
Кредиттик союздар жөнүндө мыйзамда кредиттик союздун капиталы
- коюлган талапка ылайык түзүлгөн, төлөнгөн сактык пайларынан жана
бөлүштүрүлбөгөн пайда резервдеринен турат деп жазылат. Дагы бир ченемде
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мындай деп аныкталат: “Кредиттик союздун капиталы катышуучулардын акча
каражаттарынын эсебинен түзүлүүгө тийиш. Кредиттик союздун капиталын,
негизги каражаттарды, баалуу кагаздарды жана материалдык эмес активдерди
кошо алганда, башка активдер менен түзүүгө жол берилбейт”.
Кредиттик союздар жөнүндө мыйзамдын 29-беренеси кредиттик
союздардын активдер боюнча мүмкүн болуучу жоготуулардын жана чыгым
тартуулардын ордун жабуу үчүн резервдерди түзүүгө жоопкерчилигин
аныктайт. Кредиттик союз жоюлуп кеткен учурду эске албаганда, бул
резервдер катышуучулардын ортосунда бөлүштүрүлбөйт.
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14-бап. Кесиптик бирликтер
§ 1. Кесиптик бирликтер түшүнүгү
Биринчи кесиптик бирликтер Европа өлкөлөрүндө жана АКШда ХIX
кылымда пайда болгон. Суткасына 14-15 сааттан, жөнөкөй да шарттары жок
жана эмгектери корголбой иштеп, ар бир күнөөсү үчүн айыптарга жана жазалоолорго дуушар болгон жалданма жумушчулар өз укуктарын коргоо үчүн
уюмдарга биригишкен. Кесиптик бирликтерди ошол мезгилдеги эң алдыңкы
кесиптердин жумушчулары түзүшкөн – металлчылар, басмакана кызматкерлери, темир жолчулар. Профессионалдык союздарды жалданма жумушчулар
кандайдыр бир деңгээлде эмгек мамилелериндеги көйгөйлөрдү чече ала турган, алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргой турган жамааттык
күч катары көрүшкөн.
Эки кылымдан ашык убакыттан бери профессионалдык союздар коомдук көрүнүш катары сакталып келет, убакыттын конкреттүү мезгилиндеги
маселелерге жараша өз ишмердүүлүгүнүн курамы жана түзүмү боюнча гана
өзгөрүп турушат.
Коомдун андан кийинки өнүгүү процессинде жумушчулар кесиптик
таандыгына жана экономикалык, социалдык кызыкчылыктарынын жалпылыгына жараша кесиптик бирликтерге ыктыярдуу бириге башташкан.
Азыркы учурда кесиптик бирликтер дүйнөнүн 180ден ашык өлкөсүндө
иш алып барышат жана жалпы мүчөлөрүнүн саны болжолу менен жарым миллиарддан ашык адамдарды түзгөн 215 ашуун улуттук кесиптик борборлордо
биригишкен. Бул кесиптик бирликтердин ар биринин коомдун социалдык-саясий түзүмүндө өз орду бар, жана аларга бириккен жарандардын укуктарын
жана кызыкчылыктарын көрсөтүү жана коргоо боюнча функцияларын ар кандай деңгээлде аткарып келишет.
Кесиптик бирликтердин феномени эмнеде? Ал бул коомдук биригүүнүн
табиятында, анын социалдык маңызында. Кесиптик бирликтер уставдарында
аныкталган милдеттери жана функциялары бар өзгөчө коомдук уюм катары
коомдун саясий тутумуна киришет.
Коомдук уюм катары кесиптик бирликтер мүчөлүккө негизделген жана
жалпы кызыкчылыктарды коргоо, уставдык максаттарга жетүү үчүн биргелешкен ишмердүүлүк жүргүзүү негизинде түзүлүшөт.
Кесиптик бирликтер, баарыдан мурда, маңызы боюнча жалпы элге таандык, табияты боюнча интернационалдык. Ал эми өзүнүн мазмуну боюнча кесиптик бирликтер гуманисттик түрдөгү уюмдардын катарына киришет.
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Адамдарга болгон сүйүүгө таандык гуманизм, алардын материалдык, руханий
жана физикалык өнүгүүсүнө кам көрүү, кесиптик бирликтердин бүткүл
ишмердүүлүгүнүн негизин түзөт. Кесиптик бирликтердин болушунун жана
ишмердүүлүгүнүн мыйзам ченемдүүлүгү катары гуманизм жалданып иштеген
адамдарды өзүнө тартат жана аларда биригүүгө умтулуу сезимдеринин
жаралышына, иш аракеттерди бирдиктүү жүргүзүүгө жана өз укуктарын
чогуу коргоого өбөлгө түзөт.
Башка уюмдар сыяктуу эле кесиптик бирликтер ар кандай союздарга,
ассоциацияларга, федерацияларга биригүүгө укуктуу.
СССР учурунда, жогорку партиялык уюмдардын директивасынын
негизинде кесиптик бирликтерге профессионалдык жана аймактык белгилер
боюнча биригүү тажрыйбасы калыптанган. Азыркы учурда Кыргызстанда
кесиптик бирликтер ошол убактагыга окшош түзүмү сакталган.
Кесиптик бирликтердин ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын
1998-жылдын 16-октябрындагы №130 “Кесиптик бирликтер жөнүндө”
Мыйзамы менен жөнгө салынат.
Кесиптик бирликтер жөнүндө Мыйзамдын 1-беренесине ылайык,
кесиптик бирлик - өз мүчөлөрүнүн эмгектик жана социалдык-экономикалык
укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо үчүн түзүлүп, өндүрүштүк да,
ошондой эле өндүрүштүк эмес да чөйрөлөрдөгү ишинин түрү боюнча
кызыкчылыктардын жалпылыгынын негизиндеги жарандардын ыктыярдуу
коомдук бирикмелери.
§ 2. Кесиптик бирликтерди түзүү
Кесиптик бирликтер менчигинин жана чарба жүргүзүүнүн
түрүнө карабастан, ишканаларда, мекемелерде, уюмдарда түзүлөт.
Кесиптик бирликтерди түзүүнүн максаты өз мүчөлөрүнүн эмгектик,
кесиптик, экономикалык, социалдык укуктарын жана башка мыйзамдуу
кызыкчылыктарын коргоо үчүн жарандардын ыктыярдуу негизде биригүүсү
болуп саналат. Кесиптик бирликти ишкананын үчтөн кем эмес жумушчулары
түзө алышат. Кесиптик бирликтин аталышына карата талап бар, ага ылайык
бирликтин аталышы ишкананын аталышына шайкеш келиши керек, жана
кесиптик бирлик ячейкасы түзүлгөн ишкананын кесиптик бирлик уюму деп
аталышы шарт.
Кесиптик бирликтер алар кабыл алган уставга ылайык иш алып
барышат жана мамлекеттик органда каттоодон өткөрүлбөйт. Анткени менен
бул аларды юстиция органында юридикалык жак катары катталуу укугунан
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ажыратпайт. Ошол эле учурда каттоо тартиби жалпы эмес, кабарлоо мүнөзгө
ээ, андан кийин бул уюм тийиштүү реестрге киргизилет.
Кесиптик бирликтин ишмердүүлүгү бул уюм түзүлгөн ишкананын
алкагында чектелет. Жумушчулардын укуктарын коргоочусу катары кесиптик
бирликтер ошол ишканадагы жумуш берүүчү менен өз ара аракеттешүүлөр
жолу менен мамилелерди түзөт. Кесиптик бирликтин уюштуруучулукукуктук формасы болуп, ишканадагы анын баштапкы кесиптик бирлик уюму
(кесиптик бирлик ячейкасы) саналат.
Кесиптик бирликтин мүчөлүгүнө кабыл алуу жекече тартипте бул
уюмга кирүүчүнүн жеке арызы боюнча жүргүзүлөт. Эгер бул кесиптик
бирликтин Уставына каршы келбесе, чечим кесиптик бирлик уюмунун же
анын түзүмдүк бөлүмүнүн (цех, бөлүм) чогулушу менен чыгарылат.
Кесиптик бирликтин мүчөлөрүнүн саны 15 адам  же андан ашык болсо
- кесиптик бирликтин комитети, ал эми 15 адамга чейин болсо – кесиптик
бирликтин уюштуруучусу шайланат. Бир эле учурда алар ишканада кесиптик
бирликтин өкүлчүлүктүү органы болуп эсептелет. Кесиптик бирликтин
уюштуруучусунун укуктук статусу кесиптик бирликтин комитетинин
укуктук статусу менен бирдей. Кесиптик уюмдун түзүмүндө цехтердин,
участкалардын, бөлүмдөрдүн жана башкалардын тийиштүү бөлүмдөрүн
түзүүгө тыюу салынбайт.
Кесиптик бирлик уюмунун уставын сактаган иштеген (окуган)
жарандар, уюмдан жана анын түзүмдүк уюмдарынан пенсияга чыгып,
иштебеген пенсионерлер кесиптик бирликтин мүчөлөрү боло алышат.
Кесиптик бирликке мүчөлүк ишкананын жумушчуларынын санын же
штатын кыскартууга, түзүмдүк бөлүмдөрдү жоюуга байланыштуу бошотулган
жумушчулар үчүн (алар башка жумушка кабыл алынганга чейин), ошондой
эле бала тарбиялоого, ооруулууга же майыпка кам көрүүгө байланыштуу
жумушун убактылуу токтоткон жумушчулар үчүн сакталат.
§ 3. Кесиптик бирликтердин мүлкү
Катталган юридикалык жак катары кесиптик бирликтер юридикалык
жактар үчүн аныкталган бардык талаптарга жооп бериши керек. Кесиптик
бирликтин ишмердүүлүк сферасы өзгөчө болгонуна карабастан, адатта,
ишкананын администрациясы менен өз ара аракеттешүү менен чектелсе
да, ал жарандык жүгүртүмдө толук укуктуу катышуучу катары катышат.
Биринчиден, кесиптик бирликтер өздөрүнө менчик укугунда таандык
болгон мүлккө ээ болушу керек. Кесиптик бирликтин мүлкүнүн негизин
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ага уюштуруучулары же башка жактар тарабынан берилген мүлктөр түзөт.
Кесиптик бирликтин менчигинде жана ээлигинде клубдар, китепканалар,
имараттар, өзүнчө бөлмөлөр, унаалар жана башка мүлктөр болушу мүмкүн.
Кийин анын ишмердүүлүгүнүн мүлктүк негизи, адатта, мүчөлөрүнүн
салымдарына көз каранды болот, анткен менен мыйзам башка булактарга да
тыюу салбайт. Мүчөлүк салымдарды төлөөнүн тартиби тармактык кесиптик
бирликтин Уставы жана Кыргызстандын кесиптик бирликтер Федерациясы
тарабынан аныкталат.
Мүчөлүк салымдардын өлчөмү же андан иштебеген пенсионерлерди,
жумушсуздарды, жаш балдарын тарбиялоого байланыштуу жумуш токтоткон
аялдарды, стипендия алган студенттерди жана окуучуларды толук бошотуу
кесиптик бирликтин баштапкы уюму тарабынан аныкталат. Баштапкы
кесиптик бирлик уюмдарынын жана анын мүчөлөрүнүн ортосундагы
мамилелерди тартипке салуу үчүн, уюмдардын уставдарына ылайык тартип
бузуучуларга карата колдонулуучу чаралар каралат. Мисалы, көпчүлүк
кесиптик бирлик уюмдарында үч айдан ашык убакыт аралыгында жүйөлүү
себептерсиз мүчөлүк салымдарды төлөбөгөн мүчөлөр карызын төлөнгөнгө
чейин кесиптик бирлик тарабынан корголуу укугунан ажырашат. Кесиптик
бирликтер банктык мекемелерде эсеп ачууга укуктуу.
Кесиптик бирликтердин мүлктүк абалын бекемдөө максатында кээ
бир өлкөлөрдө, атап айтканда, Польшанын кесиптик бирликтер жөнүндө
1991-жылдагы мыйзамы боюнча, аларга ишкердик ишмердүүлүк менен
алектенүүгө уруксат берилген. Ишмердүүлүктүн мындай түрүнөн алынган
кирешелер уставдагы милдеттерди жүзөгө ашыруу үчүн жумшалат31.
§ 4. Кесиптик бирликтерди башкаруу
Кыргызстандын кесиптик бирликтер федерациясынын актыларына
ылайык башкаруу органдары болуп төмөнкүлөр эсептелет:
− кесиптик бирликтин чогулушу;
− кесиптик бирликтин комитети;
− цехтик комитет;
− текшерүү комиссиясы.
Кесиптик бирлик уюмунун жогорку органы болуп кесиптик бирликтин
мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу (конференция) эсептелет. Конференция
жылына кеминде бир жолу чакырылат. Кесиптик бирликтин комитеттери,
31

Киселев И.Я. Чыгыш Европа мамлекеттеринде эмгекти укуктук жөнгө салуу (Польшанын жана Венгриянын
тажрыйбасы)//Чет өлкөдөгү эмгек. 1999 г. №3.114-б./
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жалпы санынын үчтөн бир бөлүгүнөн көп сандагы мүчөлөрү, кесиптик
бирликтин текшерүү комиссиясы же жогорку органы чакырылыштын
демилгечилери боло алышат.
Конференциянын делегаттары кесиптик бирликтин комитети аныктаган
тартипте шайланышат. Ошол эле учурда бөлүмдөрдөгү мүчөлөрдүн санына
жараша кесиптик бирликтердин мүчөлөрүнүн тең өкүлчүлүк принциби
сакталат.
Жалпы чогулуш (конференция) жогорку орган катары кесиптик бирлик
уюмунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу бардык маселелерди чечүүгө
укуктуу. Анын өзгөчө компетенциясына төмөнкүлөр кирет:
− кесиптик бирликтин комитетин (кесиптик уюштуруучуну) жана анын
текшерүү комиссиясын шайлоо;
− кесиптик бирликтин тармактык, аймактык же башка биримдигине
кирүү же чыгуу жөнүндө чечим кабыл алуу;
− кесиптик бирлик уюмунун ишмердүүлүгүнүн приоритеттүү
багыттарын аныктоо;
− кесиптик бирлик уюмунун жалпы түзүмүн аныктоо, анын ичинде
уюмдун алкагында ассоциацияларды, секцияларды ж.б. түзүү;
− жумуш берүүчү менен жумушчулардын эмгек шарттарын жана
социалдык-экономикалык абалын жакшыртуу маселелери боюнча
жамааттык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алуу;
− жумуш берүүчүнүн (анын өкүлүнүн) жамааттык келишимдин
шарттарынын аткарылышы жөнүндө маалыматын угуу;
− иш таштоо (забастовка) же башка акцияларды өткөрүү жөнүндө чечим
кабыл алуу;
− кесиптик бирликтин саясатын түзүү жөнүндө сунуш менен,
республикалык, тармактык жана аймактык деңгээлде жамааттык
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн маселелер менен кесиптик бирликтин
тийиштүү органына кайрылуу;
− кесиптик бирлик комитетинин эмгекчилерди социалдык жактан коргоо
боюнча иши жөнүндө отчетун, маалыматын угуу;
− кесиптик бирликтин кызматкерлеринин штатын аныктоо;
− кесиптик бирликтин бюджетин (сметасын) бекитүү, анын аткарылышы
жөнүндө кесиптик бирлик комитетинин жана текшерүү комиссиясынын
отчётторун угуу;
− өз өкүлдөрүн кесиптик бирлик органдарынын курамына өкүлдөө;
− кесиптик бирлик уюмунун ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу актыларды
кабыл алуу.
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Кесиптик бирлик комитеттери кесиптик бирлик кыймылынын
негизги бирдиги болуп эсептелет жана алардын алдына коюлган максаттарды
ишке ашыруу үчүн түзүлөт. Кесиптик бирликтин комитети (кесиптик
уюштуруучусу) чогулушта 5 жылдык мөөнөткө чейин шайланат. Ага
чогулуштардын ортосунда кесиптик бирликтин ишин уюштуруу укугу жана
кесиптик бирликтин жетекчилик органдарынын чечимдерин аткаруу милдети
таандык.
Кесиптик бирликтердин комитеттери Кыргызстандын кесиптик
бирликтер федерациясынын мүчөлөрү боло алышат жана ошол эле учурда
алар өз ишмердүүлүгүнүн көз карандысыздыгын сактап калышат.  
Кыргызстандын кесиптик бирликтер федерациясынын мүчөлүгүнө
кабыл алуу кесиптик бирлик комитетинин чечиминин жана кат түрүндөгү
кайрылуусунун негизинде Пленум тарабынан жүргүзүлөт. Эгер добуш берүүгө
катышуучулардын жарымынан көбү “макул” деп добуш берсе, анда кесиптик
бирлик комитети Кыргызстандын кесиптик бирликтер федерациясына кабыл
алынат.
§ 5. Кесиптик бирликтердин укуктук макамы
Кесиптик бирликтер жүргүзгөн ишмердүүлүккө карата белгиленген
талаптар бар, алар ченемдик-укуктук актылар менен жана Кыргызстандын
кесиптик бирликтеринин федерациясы иштеп чыккан актылар менен
регламенттелинет. Талаптар Кыргызстандын кесиптик бирликтеринин
федерациясынын съезддеринде эмгек мамилелерине караштуу жалпы
саясатты аныктоо үчүн иштелип чыгарылат.
Кесиптик бирликтердин эмгек тармагындагы укуктары – алардын
укуктук статусунун негизги бөлүгү, башкача айтканда, коомдук мамилелердин
бардык тармактарындагы укуктардын жана милдеттердин жыйындысы.
Эмгек тармагындагы укуктардан тышкары кесиптик бирликтер
укуктун башка тармактарындагы кеңири укуктарга ээ: юридикалык жактын
укугу, менчик укугу, мамлекеттик социалдык фонддорду башкарууга катышуу,
экология тармагында, акционерлештирүү, менчиктештирүү ж.б.  
Республиканын кесиптик бирликтери алар үчүн Эмгек кодексинде,
Кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамда жана бир катар мыйзам актыларында
каралган кеңири ыйгарым укуктарга ээ.  
Жалпысынан алганда кесиптик бирликтердин укуктарын бир нече
топко бөлүүгө болот:
− өкүлчүлүк;
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− коргоо (социалдык мамилелер тармагында);
− көзөмөлдөө (эмгек мыйзамын аткаруу боюнча);
− маалыматтык;
− процессуалдык.
Кесиптик бирликтердин саналып өткөн укуктарынын бир маанилүү
өзгөчөлүгү бар: алар ошол уюмдардын гана юрисдикциясынын алкагына киришет, демек, аларды көрсөтүүнүн өзгөчө тартибине ээ. Кесиптик бирликтердин компетенциясына кирген маселелердин алкагы мыйзамдарда аныкталган.
Кесиптик бирликтер өз мүчөлөрүнүн эмгекке болгон укуктарын коргошот, иш
менен камсыздоо боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга катышат, жарандардын иш менен камсыз болуусунун абалына жана Кыргыз Республикасынын эмгек жана иш менен камсыз кылуу жөнүндө мыйзамдарынын сакталышына коомдук көзөмөл жүргүзүшөт, ишканалардан бошотулган адамдарды
социалдык жактан коргоо боюнча чараларды сунуш кылышат.
Өкүлчүлүк функциялары. Кесиптик бирликтер жумушчулардын укуктарын коргоо ишинде жалпы жана конкреттүү укуктарга ээ. Коюлган максаттарга жетүү үчүн эл аралык жана улуттук мыйзамдарга ылайык ар кандай
деңгээлдерде жумушчулардын кызыкчылыктарын көрсөтүүчү уюмдар түзүлөт.
Кыргыз Республикасынын мыйзамында кесиптик бирликтер өкүлчүлүк ыйгарым укуктарга ээ деп аныкталган (Кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын 9-беренеси). Бардык кесиптик бирликтерге жумушчулардын кызыкчылыктарын көрсөтүү укугу берилет. Алар эмгекчилердин кызыкчылыктарын
бириктирүү, мамлекеттик, жергиликтүү органдар, иш берүүчүлөр, алардын
бирикмелери жана өкүлдөрү менен өз ара мамилелерде укуктарын көрсөтүү
жана коргоо, жумушчулардын кызыкчылыктарын калыптандырууга таасир
тийгизүү, социалдык акыйкаттыкка жетишүү үчүн милдеттенет.
Кесиптик бирликтер кыйын абалдан өкмөт жана жумуш берүүчү менен социалдык шериктештиктин алкагында жол табууга артыкчылык беришет. Ал эми чыныгы шериктештик жана ынтымактуулук коюлган талаптардын жөндүүлүгүнө жана аныктыгына көз каранды. Өзгөчө иш менен камсыздоо көйгөйлөрүнө байланыштуу, социалдык коргоо, эмгек тармагындагы
фундаменталдык укуктарды жана принциптерди жайылтуу, экономикалык
жана финансылык саясатты аныктоо маселелерин чечүүдө алар конкреттүү
шарттарга жана мүмкүнчүлүктөргө негизделиши керек. Кесиптик бирликтер мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, жумуш берүүчүлөрдүн бирикмелери, жумуш берүүчүлөр (алардын өкүлдөрү)
менен эмгек жана социалдык-экономикалык мамилелерде социалдык
өнөктөш катары өз мамилелерди түзүүгө өзгөчө укугу бар. Жумушчулардын
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укуктарын коргоонун эң таасирдүү ыкмасы болуп республикалык, тармактык
жана аймактык деңгээлде жамааттык келишимдерди жана макулдашууларды
түзүү болуп саналат. 2005-жылдын 1-ноябрына карата 7 043 жамааттык
келишим түзүлгөн, алардын мазмуну жана сапаты жакшырды. Социалдыкэкономикалык жана эмгек маселелерин жөнгө салуу боюнча областтык,
тармактык, аймактык үч тараптуу комиссиялар жана кеңештер түзүлүп жана
иштеп баштады.
Социалдык мамилелердеги коргоо функциялары. Социалдык
мамилелерде кесиптик бирликтер Кыргыз Республикасынын тийиштүү
мыйзамдары менен жөнгө салынган, эмгектенүүдө талаптагыдай шарттарды
жана акы алуу камсыздоо, эмгекти коргоо, өндүрүштөгү коопсуздук, турукжай шарттары, социалдык камсыздандыруу, эмгекчилердин саламаттыгын
жана маданий кызыкчылыктарын коргоо, пенсиялык камсыздоо маселелери
боюнча жарандардын укуктарын коргоо укуктарына ээ. Уставдар менен
аныкталган компетенциялардын алкагында кесиптик бирликтердин аймактык,
тармактык бирикмелерине эмгекчилерди социалдык жана экономикалык
жактан коргоо боюнча чараларды иштеп чыгууга катышууга, калктын жашоо
деңгээлинин негизги критерийлерин, баалардын индексинин өзгөрүлүшүнө
жараша компенсациялардын өлчөмдөрүн аныктоого жана башка маселерди
чечүүгө катышуу  укугу берилген.
Кесиптик бирликтерге эмгекчилердин жана алардын үй-бүлө
мүчөлөрүнүн социалдык камсыздандыруусуна арналган каражаттарды
башкаруу укугу берилген. Атап айтканда, Кыргыз Республикасынын Социалдык
фондунун каражаттарын колдонууну көзөмөлдөгөн органдардын бири болуп
Кесиптик бирликтер федерациясы эсептелет (2001-жылдын 5-апрелинде
бекитилген Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча
Байкоочу кеңеш жөнүндө жобо). Кесиптик бирликтер өз компетенциясынын
чегинде, эмгекчилердин социалдык камсыздандыруусу боюнча функцияны
ишке ашырышат, жумушчулардын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн кесиптик
бирликтердин санаторийлерине санаториялык-курорттук дарыланууга жана
эс алууга жөнөтүшөт, кесиптик бирликтердин мүчөлөрүнүн медициналык
тейленүүсүн уюштурушат, пенсияларды белгилөөнүн мыйзамдуулугун
текшеришет, жумушка убактылуу жарамсыздык, кош бойлуулук жана төрөт
ж.у.с. боюнча жөлөкпулдардын белгиленишине жана төлөнүшүнө түздөн-түз
көзөмөл жүргүзүшөт.
Жумушчулардын укуктарын коргоо ишинде кесиптик бирликтерге
берилген маанилүү укуктардын бири – бул тармакта көзөмөлдөө иштерин
жүргүзүү.
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Баарыдан мурда, бул жамааттык келишимдерде жана макулдашууларда
бекитилип, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары
жана иш берүүчүлөр өздөрүнө алган милдеттерди аткарышына тиешелүү.
Кесиптик бирликтер эмгек жана иш менен камсыз кылуу жөнүндө мыйзамдарын
сактоонун тартибин көзөмөлдөөгө жана табылган укук бузууларды четтетүүнү
талап кылууга укуктуу. Жумуш берүүчү кесиптик бирликтердин мыйзамдарды
бузууну четтетүү жөнүндө көрсөтмөлөрүн кароого же мыйзамсыз чечимди
жокко чыгаруу менен аны карап чыгуунун натыйжалары жөнүндө кесиптик
бирлик органын бир айлык мөөнөттүн ичинде билдирүүгө милдеттүү
(Кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын 14-беренеси). Бул максатта
кесиптик бирликтер мамлекеттик эмгек инспекциясы менен бирдей укуктарга
ээ болуучу жана Кыргызстандын Кесиптик бирликтер федерациясы тарабынан
бекитилүүчү жобого ылайык иш алып барган укуктук жана техникалык эмгек
инспекцияларын түзө алышат. Эл аралык эмгек уюмунун  (ЭЭУ) “Өнөр жай
жана соода тармагындагы эмгекти инспекциялоо жөнүндө” №81 конвенция,
ушул Конвенция күчүнө кирген ЭЭУнун ар бир мүчө-өлкөсүндө өнөр жай
ишканаларында эмгекти инспекциялоо системасы болушу керек деп тике
көрсөтөт.
Эмгекти инспекциялоо системасынын милдеттери төмөнкүлөр:
− эмгекчилердин иштөө процессинде эмгек жана коопсуздук
шарттарын сактоо жаатындагы мыйзам жоболорунун колдонулушун
камсыздоо, мисалы: эмгек күнүнүн узактыгы, эмгек акысы, эмгектин
коопсуздугу, жумушчулардын саламаттыгы жана жыргалчылыгы,
балдардын жана өспүрүмдөрдүн эмгегин колдонуу жана башка
ушул сыяктуу, эмгек инспекторлору келтирилген жоболордун
колдонулушун камсыздоо үчүн аларды керектүү деңгээлде колдоно
алышат;
− ишкерлерди жана эмгекчилерди техникалык маалыматтар менен
жана мыйзам жоболорун сактоонун натыйжалуу каражаттары
жөнүндө кеңештер менен камсыздоо;
− мыйзам жоболору менен жөнгө салынбаган   аракетсиздик же
кыянаттык фактыларын бийликтин компетенттүү органдарына
билдирүү.
Жамааттык келишимдерди жана макулдашууларды аткаруунун
тартиби социалдык-эмгектик мамилелерди жөнгө салуу боюнча комиссияны
түзүү жолу менен камсыздалат (Эмгек мамилелер жаатындагы социалдык
өнөктөштүк жөнүндө мыйзамдын 21-беренеси).  
Кесиптик бирликтер иш берүүчү өз демилгеси боюнча, жумушчу
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менен алдын ала макулдашпай туруп, аны иштен бошотууга жол бербей
турган укукка ээ. Ошондой эле жумушчуларды дем алыш жана майрам
күндөрү мөөнөттөн ашык иштерге чыгарууда кесиптик бирлик уюмдарынын
макулдугу зарыл.
Кесиптик бирликтер жарандык коомдун зарыл элементи катары,
социалдык-эмгектик маселелер боюнча трипатризм (үч тараптуулук)
системасында тең укуктуу өнөктөш катары мамлекеттик жана өндүрүш
иштерин башкарууда катышуу жолу менен анын түзүлүшүнө катышууга
укуктуу. Мындай укук төмөнкүдөй жолдор менен көрсөтүлөт:
− эмгек жана социалдык-экономикалык маселелер боюнча мыйзамдуу
жана башка актыларды кабыл алуу, өзгөртүү же жоюу жөнүндө
мамлекеттик бийлик органдарына сунуш киргизүү;
− башка өкүлчүлүк органдарына шайлоо үчүн өз өкүлдөрүнүн
талапкерлигин көрсөтүү;
− ишканалардын жамааттык башкаруу органдарына өз өкүлдөрүн
көрсөтүү;
− миграция, калкты иш менен камсыздоо, эмгек, бааларды түзүү
жана социалдык камсыздандыруу маселелери боюнча мамлекеттер
аралык макулдашууларды түзүүгө катышуу.
Кесиптик бирликтер мыйзам чыгаруу иштерине катышууга укуктуу
болгон советтик мезгилдин эмгек мыйзамдарынан айырмаланып, азыркы
этапта кесиптик бирликтер андай укуктан ажыратылган.
Кесиптик бирликтердин маалыматтык укугу боюнча, иш берүүчүлөр,
мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары эмгек
мамилелерине жана социалдык-экономикалык өнүгүүгө байланыштуу
маселелер боюнча маалыматты кесиптик бирликтерге берип турууга
милдеттүү. Бул укук тоскоолдуксуз жана акысыз шартта ишке ашырылат.
Кесиптик бирликтер өз ишин маалымдоо каражаттарында чагылдырууга
укуктуу. Эмгекчилердин укуктарын коргоо боюнча эмгек мыйзамдарынын
ченемдерин жана аларды колдонууну пропагандалоо кесиптик бирлик
органдарынын ишмердүүлүгүнүн дагы бир аспектиси болуп саналат. Бул
укуктук дагы бир жагы эмгек ишмердүүлүгүндөгү ар кандай изилдөөлөрдү
жүргүзүү максатында ар кандай борборлорду түзүү мүмкүнчүлүгү болуп
саналат.
Процессуалдык укуктары. Жумушчулардын эмгектик укуктарын
коргоонун маанилүү ыкмасы, кесиптик бирликтерге алардын соттогу өкүлү
болууга укуктук мүмкүнчүлүк берүүнү мыйзам менен аныктоо болуп саналат.
Процессуалдык укуктуулук сот өндүрүшүнүн кайсыл болбосун стадиясында
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өкүл болуу укугу менен толукталган, бул эмгекчилердин укуктарын
натыйжалуу коргоого мүмкүндүк берет (Кыргыз Республикасынын “Кесиптик
бирликтер жөнүндө” мыйзамынын 20-беренеси).

15-бап. Саясий партиялар
§ 1. Саясий партиялардын пайда болуу тарыхы
Саясий партиялар – бул жарандардын саясий жашоого жигердүү
катышуу үчүн биригүүсү жана ал азыркы демократиялык коомдун ажырагыс
бөлүгү болуп эсептелет. Алардын пайда болушу жана өнүгүүсү жалпысынан
жарандык коомдун жана ошону менен бирге саясий системасынын  
эволюция процессине байланыштуу. Ар кандай окуулардын өкүлдөрү саясий
партиялардын келип чыгышынын ар кандай себептерин аташат, мисалы:
 таптык каршылыктар,
 парламентаризмдин пайда болушу жана эволюциясы, шайлоо
укугунун калктын калың катмарына жайылышы,
 саясий элитанын өзгөрүлгөн коомдук мамилелерге көнүү
зарылчылыгы.
Жыйырманчы кылымда батыш Европада массалык партиялар жаңы
электораттын (шайлоочулардын) добуштарына ээ болуу үчүн шайлоо
ыкмасы катары пайда болгон. Коммунисттик жана фашисттик өлкөлөрдө
жетектөөчү партиялар коомду жана адамдарды өзгөртүп алуу аракетинде
бийликти монополиялашкан (бир партияга берип коюшкан). Өнүгүп келе
жаткан өлкөлөрдө улуттук партиялар колониялык башкаруучуларды кууп
кетирүүнүн каражаты болгон. Жогоруда айтылган бардык учурларда саясий
партиялар миллиондогон адамдарды саясий процесске тартууга жетишкен.
Биздин заманда массалык партиялар массалык саясатты мобилизациялоочу
күчкө айланды.
“Партия” термини – “pars” латын сөзүнөн келип чыккан, ал бүтүн
нерсенин бир бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Бул термин Рим империясынын
учурунда эле, сенат тарабынан көзөмөлдөнгөн сый урматтар, маяналар жана
кызмат боюнча көтөрүлүүлөр үчүн атаандашкан ак сөөк адамдардын жана
алардын жолун жолдоочулардын жыйындысын аныктоо үчүн колдонулган.
Ошол убакыттан баштап жана дээрлик 17-кылымга чейин “партия” сөзү
“фракция” (кызыкчылык) сөзү менен катар колдонулуп келген.
1850-жылга чейин дүйнөдөгү бир да өлкө (АКШдан бөлөк) саясий
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партияларды бул сөздүн азыркы түшүнүгүндө билген эмес. Башында алар
партиялар эмес, өздөрүнүн корпоративдик кызыкчылыктарын коргоо үчүн
жердешчилик принциби боюнча бириккен парламентарийлердин тобу
болгон. Кийин алар кеңири негизде – улуттук саясаттын олуттуу маселелери
боюнча саясий жана идеологиялык көз караштардын окшоштугу боюнча
биригишкен. Парламенттен тышкары партиялар кесиптик бирликтер, диний
бирикмелер, өнөр жай кызматкерлеринин союздары ж.у.с. уюмдар тарабынан
түзүлгөн. Алгачкы буржуазиялык революциялар учурларындагы уюшулган
түзүмдөрдү азыркы саясий партиялардын прототиптери деп эсептешет:
диний-саясий топтор, мисалы 17-кылымдагы англиялык буржуазиялык
революция учурундагы пресвитериандар жана индепенденттер; Улуу француз
революциясы учурунда таптык-саясий негизде түзүлгөн алгачкы партиялар
– конституционалисттер, жирондисттер, якобиндер; 18-кылымдын башында
19-кылымдын аягында АКШ көзкарандысыз деп жарыялагандан кийинки
- федералисттер жана антифедералисттер. Анткен менен ал учурларда
партиялар өтө алсыз болушкан жана алардын анык саясий-уюштуруучулук
түзүмү болгон эмес. Укуктук жөнгө салуу көз карашынан алып караганда
жана саясий партиялардын коомдук жана мамлекеттик жашоого катышуусу
боюнча бүгүнкү күндө үлгүлүү деп эсептелген көптөгөн өлкөлөрдө партиялар
башынан оор тагдырды кечирген – улуттук биримдиктин жана суверенитеттин
зыянкечтери катары куугунтукка учураган. Бирок 1950-жылы көпчүлүк
өнүккөн улуттарда партиялар иштеп калышкан, ал эми башка өлкөлөр алардан
үлгү алууга аракет жасашкан.
§ 2. Саясий партиялар түшүнүгү жана белгилери
Дүйнөдө партия деген түшүнүктүн көп аныктамалары бар (кээ бир
маалыматтар боюнча 200дөн ашык). Мындай жагдай бул феномендин
татаалдыгы жана аларды изилдөөнүн максаттарынын ар түрдүүлүгү менен
түшүндүрүлөт. Салыштыруу жаатындагы заманбап жетишкендиктердин
сереби, башкача айтканда, саясий партияларга кросс-улуттук анализи партия
түшүнүгүнө ар кандай аныктамаларды берет, алар төмөнкүдөй белгилерди
камтыйт32:

• шайлоолордо жеңишке жетишүү мүмкүнчүлүгү  (Шлезинджер);
• тийиштүү жол менен уюшулган шайлоолордо кызматтарга ээ болуу
жолу менен мамлекеттик аппаратты көзөмөлдөөгө умтулуу (Э. Даунс);
32

Джанда К. Саясий партияларды салыштыруу: изилдөө жана теория// Азыркы салыштырмалуу саясат таануу:
Хрестоматия. М.: Москвадагы коомдук илимий фонду, 1997. 90-92-б.//
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• бийликти басып алууга же өкүм сүрүүгө катышууга умтулуу, калктын
калың катмарынын колдоосуна таянуу (Дюверже);
• расмий аталышынын болушу, шайлоого (эркин же эркин эмес)  
катышуу жолу   аркылуу мамлекеттик кызматтарга өз талапкерлерин
коюу жөндөмдүүлүгү (Сартори);
• өкмөттүк кызматтарга өздөрүнүн беделдүү өкүлдөрүн,   партиянын
аталышы же анын символикасы менен ачык ассоциацияланган
адамдарды коюу максатынын болушу (Джанда).
Мисалы, партия “жаңы мүчөлөрдү тартып жана социалдаштырган,
өкүлчүлүктүн жана шайлоолордун ички процесстери аркылуу лидерлерди
тандаган, ички талаштарды чечкен жана тышкы дүйнөгө карата саясат
жөнүндө чечим кабыл алган”33 саясий түзүлүш катары аткарган функциялары
аркылуу аныкталышы мүмкүн. Башка сөз менен айтканда, партияны адамдарда
кандайдыр бир социалдык көзкарашты пайда кылуучу өзгөчө механизм деп
атоого болот.
Партиялар башка уюмдардан төмөнкү белгилери боюнча айырмаланат34:
− негизги максаты бийликти ээлеп алууга багытталат, шайлоолорго
катышып, анын жыйынтыгында болушунча көбүрөөк мамлекеттик
кызматтарга ээ болууга аракеттенишет;
− партиялардын саясий максаттары жана бийлик үчүн күрөшүү
укугу – мыйзамдаштырылган;
− жарандардын саясий кызыкчылыктарын жана саясий максаттарга
жетүү үчүн ресурстарды топтоого арналышат;
− коомду өнүктүрүүнүн расмий саясий жана экономикалык
программаларына альтернатива сунушташат, учурдагы саясий
жагдайдын эң маанилүү көйгөйлөрүн аныкташат;
− шайлоочулардын болушунча көбүрөөк добуштарын алуу үчүн
коомго багытталган атайын стратегиясы бар;
− башка партияларга карата атаандаш мамиледе болуу, анын ичинде
бийлик партиясына да;
− жолдоочулар жана шайлоочулар үчүн ачык: партиянын
программалары жана максаттары ачык айтылат, алар өз
ишмердүүлүгү жөнүндө баардыгына маалымдоого умтулушат;  
− коомдо белгилүү болгон аталышы бар, мисалы “либералдык
партия”, “коммунисттер” ж.б.;
− жеке мүчөлүгү, иерархиясы, уюшулган ички түзүмү бар – партияга
33
34
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тийиштүү адамдардын жок дегенде бир бөлүгү уюшулган; бул
адамдар партиянын максаттарына жетүү үчүн макулдашып, атайын
жана ачык иш алып барышат.
Кээде саясий партиялар тектик, жердештик, уруулук же ал эмес
үй-бүлөлүк белгилер боюнча түзүлүшү мүмкүн, башкача айтканда, бул
уюмдун социалдык, идеологиялык жана финансылык негизи тек, жашаган
жери, тууганчылык байланыштар ж.б. болушу ыктымал. Анткен менен
мындай партиялар шайлоодо жеңишке жетүү үчүн жана ишин улантуу үчүн
өздөрүнүн баштапкы чакан тобунун чегинен чыгууга, жактоочулардын санын
көбөйтүүгө жана коомдун көпчүлүк мүчөлөрү үчүн ачык, салмакталган жана
жоопкерчиликтүү саясат жүргүзүүгө мажбур болушат.
Партиялар мыйзамдуу негизде өкмөттүн курамына кириши же андан
тышкары болушу мүмкүн. Партиялар өкүлчүлүктүү демократиянын механизми
болуп эсептелишет жана аны колдонушат, бул партиялардын легитимдүү
шайлоолорго катышуусун болжойт. Демек партиялар формалдуу түрдө
тыюу салынган жерлерде расмий бийлик менен ачык атаандаша албайт жана
коомчулукка өнүгүүнүн альтернативдүү программаларын сунуштай албайт,
ал эми мындай ишти жасаган топторду ушундай мамлекеттерде “хунта”,
“саясий клика” ж.б.у.с. деп аташат. Арийне, мындай режим демократиялык
болуп эсептелбейт.  
Өз өкүлдөрүн шайлоо менен адамдардын ар кандай топтору бийликке ким келерин жана мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда алардын көз караштарын ким билдирет жана кызыкчылыктарын ким коргоорун аныкташат.
Ошону менен бирге партияны (же партиядан көрсөтүлгөн талапкерди) тандоо
менен шайлоочулар кандайдыр бир партиянын коомду өнүктүрүү программасына артыкчылык көрсөтүп, өнүгүүнүн келечектеги багытын жана мамлекеттин саясатын аныкташат. Демек, шайлоочулардын бири-бирине атаандаш
программалардын жана талапкерлердин арасынан тандоого мүмкүнчүлүгү
жок жерде, реалдуу партия боло албайт. Ал эми, эл көзкарандысыз талапкерлерди тандаган учурда, ар бири өзүнчө шайланган талапкер келечекте өзүн
кандай алып жүрөөрүн көп учурда билбейт жана көзөмөлдөй албай калышы
мүмкүн. Жалгыздан шайланган өкүлдөрдөн айырмаланып, партиялар жарыяланган программаны карманышат жана партиялык тартип менен байланышкан, башкача айтканда, алар шайлоочулардын көзөмөлү үчүн жеткиликтүү
болушат жана алардын иштерин алдын ала болжолдоого болот.
Партиялар жалпысынан мамлекеттин натыйжалуулугун камсыздоодо
абдан чоң ролду ойнойт. Мамлекеттин натыйжалуулугу бийликтин ар кайсы
бутактарынын (мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу) өз ара кызматташуусунан
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жана бийликке ким (конкреттүү адамдар) жана кандай жол менен келгенинен
көз каранды. Партиялардын парламентте болушу ал жакта чечимдерди кабыл
алуу үчүн жана уюшулган ишти камсыздоо үчүн көпчүлүктү түзүүгө жардам
берет. Демек, саясатчыларды бийликке алып келген саясий партиялар жана
шайлоо мыйзамдары ошол шайланган саясатчылардын андан кийинки жүрүмтурумун аныктайт, андыктан, мамлекеттин натыйжалуулугуна да таасирин
тийгизет.
Ошентип, партиялар коомдун жана мамлекеттин вертикалдык
жана горизонталдык интеграциясын, ошондой эле алардын негизги
компоненттеринин ортосундагы байланышты камсыздашат. Вертикалдык
интеграциянын мааниси мында: партиялар өздөрүнүн улуттук жана аймактык
түзүмдөрү жана мамлекеттик органдардагы өз мүчөлөрү аркылуу жержерлерде жалпы улуттук органдар менен калктын ортосундагы байланышты
түзүшөт; алар катардагы жарандардын үмүт-мүдөөсүнө жана керектөөлөрүнө
жооп берген улуттук саясий программаларды иштеп чыгышат, сунушташат
жана ишке ашырышат. Горизонталдык интеграция парламентте чечим кабыл
алууда жана фракция түзүүдө ошондой эле, президентти жана/же премьерминистрди   колдоочу же колдобоочу парламенттик көпчүлүк аркылуу
бийликтин мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бутактарынын ортосундагы
байланышты камсыздоодо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн партиянын так
позициясын камсыздайт. Партиялар коомдогу бөлүп-жарылууну жана  
кагылыштарды чагылдырышат, бирок ошол эле учурда аларды чечүүнүн
каналдары жана каражаты катары иш алып барышат. Партиялар божомолду
жаратышат, демек, мыйзам чыгаруу органдары жүргүзгөн саясаттын
туруктуулугун да жаратышат.
Ошентип партиялар – өлкөнүн мыйзамдарында чагылдырылган
ыкмалар менен өз максаттарына жеткен саясий уюмдар. Кыргызстанда саясий
уюмду партия катары түзүү жана ишмердүүлүк жүргүзүү бир катар ченемдик
укуктук актылар менен жөнгө салынат, анын ичинде, Конституция, Кыргыз
Республикасынын 1999-жылдын 12-июнунда кабыл алынган №50 “Саясий
партиялар жөнүндө” мыйзамы.
Саясий партиялар жөнүндө Мыйзамда “калктын белгилүү бир
бөлүгүнүн саясий эркин жүзөгө ашырууга көмөк берүүчү жалпы саясий
максаттары жана милдеттери бар жана мамлекеттик иштерди башкарууга,
өздөрүнүн өкүлдөрү аркылуу катышкан, Кыргыз Республикасынын
жарандарынын ыктыярдуу бирикмеси саясий партия катары түшүнүлөт”
деп жазылган (1-берене). Демек, Мыйзамда жазылгандай, саясий партияны
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түзүүнүн жана ишмердүүлүгүн жүргүзүүнүн ажырагыс бөлүгү болуп “калктын
белгилүү бир бөлүгүнүн саясий эркин жүзөгө ашыруу” жана “мамлекеттин
иштерин башкарууга катышуу” болуп саналат  (3-берене).
§ 3. Мамлекеттин жана саясий партиялардын өз ара мамилелерин
конституциялык-укуктук жөнгө салуу
Мамлекет жана коомдун ортосундагы, демек, анын институту болгон –
партиялардын ортосундагы байланыш жана өз ара аракеттенүү мамлекеттик
укуктук жөнгө салуусуз мүмкүн эмес. Кыргызстанда саясий плюрализм
принциби мамлекеттик суверенитет жөнүндө Декларацияда бекитилген.
Саясий партиялардын мамлекеттик иштерге катышуусунун бардык
мүмкүн болгон түрлөрү Конституцияда толук жазылган, ошону менен бирге
бул институттун болушунун жана иш аракеттеринин жалпы укук алкактары
так чектелген.
Конституциянын 4-беренеси “Кыргыз Республикасында саясий
партиялар башка коомдук бирикмелер менен катар эркти эркин билдирүүнүн
жана кызыкчылыктардын жалпылыгынын негизинде түзүлүшү мүмкүн” деп
белгилеген.  
Демек, партиялардын өкүлчүлүк башкаруу механизмин колдонуу
укугу, анын ичинде, талапкерлерди көрсөтүү жана өз стратегиясынын бөлүгү
катары алардын талапкерлерине жана программаларына колдоо алуу үчүн
шайлоочуларына кайрылуу, Кыргыз Республикасынын Конституциясында
түздөн-түз каралган. Партиялар ошондой эле, кабыл алынган мыйзамдардын
сапатына жана өлкөнүн өнүгүүсүнүн жалпы курсуна таасир тийгизүү үчүн,
өлкөнүн жогорку мыйзам чыгаруу органында маанилүү ролду ойношу керек,  
анткени кайсыл бир партияга добушун берүү менен шайлоочу анын партиялык
программасын да жактырган.
Конституцияда бир катар чектөөлөр бар, алар бир жагынан Советтер
Союзунун Коммунисттик партиясынын (КПСС) жалгыз  монополиясы болгон
тоталитардык өткөн мезгилге кайтып келүүсүнө жол берилбей турганын
кепилдесе, экинчи жагынан биздин өлкөдөгү саясатка диндин таасиринин
күчөп кетишинен коргойт. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын
Конституциясынын
4-беренесинин
4-бөлүгүнө
ылайык,
“Кыргыз
Республикасында төмөнкүлөргө тыюу салынат:
1) мамлекеттик, муниципалдык жана партиялык институттардын
кошулушуна; мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде жана
уюмдарда партиялык уюмдардын түзүлүшүнө жана иштешине;
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2)

3)
4)
5)

мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кызматтык иштен
тышкары жүзөгө ашырган учурларды кошпогондо, партиялык ишти
аткарышына;
аскер
кызматчыларынын,
укук
коргоо
органдарынын
кызматкерлеринин жана судьялардын саясий партияларга мүчө
болушуна, алардын кайсы бир саясий партияларды колдоп
чыгышына;
диний, этностук негизде саясий партияларды түзүүгө, диний
бирикмелердин саясий максаттарды көздөшүнө;
жарандардын бирикмелери тарабынан аскерлешкен курумдардын
түзүлүшүнө;
иш-аракети конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө,
улуттук коопсуздукту бүлдүрүүгө, социалдык, расалык, улут аралык,
этностор аралык жана диний касташууну тутандырууга багытталган
максаттарды көздөгөн саясий партиялардын, коомдук жана диний
бирикмелердин, алардын өкүлчүлүктөрүнүн жана филиалдарынын
иштешине.

Партиялар саясат менен алектенип, шайлоодо расмий бийлик менен
атаандаша ала тургандыктан, партия менен мамлекеттин ортосундагы өз ара
мамилелерди жөнгө салуу боюнча мыйзамдардын мааниси өтө чоң. Саясий
партиялар жөнүндө Мыйзамга ылайык, мамлекет саясий партиялардын
укуктарынын жана мыйзамдуу таламдарынын сакталышын жана алар өз
максаттарына жетүүсү үчүн бирдей укуктук шарттарды түзүүнү кепилдейт.
Мыйзамда каралгандан башка учурларда мамлекеттик органдардын жана
кызмат адамдарынын саясий партиялардын ишине кийлигишүүсүнө жол
берилбейт. Бирок мамлекет менен партиянын өз ара мамилелеринде алардын
жоопкерчилиги боюнча маселеде теңдеш эмес.
Саясий партияларга карата Юстиция министрлиги жетишерлик
ыйгарым укуктарга ээ. Министрлик:
 партиянын жетекчи органдарынан саясий партиянын уставынын
бузулушуна байланыштуу маселелер боюнча түшүнүк берүүнү талап
кылууга укуктуу (12-берене);
 саясий партия тарабынан анын уставында белгиленген максаттарынын
жана милдеттеринин чегинен чыккан же колдонуудагы мыйзамдарга
ылайык келбеген аракеттер жасалган учурда, партиянын жетекчи
органына кат жүзүндө эскертүү берүүгө укуктуу. Ал эми партиянын
жетекчи органы Юстиция министрлигинин эскертүүсүндө белгиленген
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саясий партиялар жөнүндө мыйзамдардын бузулушун четтетүү үчүн
көрүлгөн чаралар жөнүндө бир айлык мөөнөттө билдирүүгө милдеттүү
(13-берене);


саясий партиянын уставында аныкталган максаттардын жана
милдеттердин чегинен чыккан же мыйзамды бузган аракеттерди
жасагандыгы үчүн бул партиянын ишин эки айга чейинки мөөнөткө
токтото алат. Мындай учурда саясий партияга бардык массалык
маалымат каражаттарынан пайдаланууга, пропаганда жана үгүт
жүргүзүүгө, митингдерди, демонстрацияларды жана башка массалык
иш-чараларды уюштурууга, шайлоого катышууга тыюу салынат.
Ошондой эле анын эмгек келишимдери боюнча эсептешүүлөрдөн, анын
ишинин натыйжасында келтирилген зыяндардын ордун толтуруудан
жана жазапулдарды төлөөдөн башка, банктык салымдардан
пайдалануу укугу да токтотулат. Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктагандан
жана укук бузуулар четтетилгенден кийин саясий партиянын иши
кайра улантылат (14-берене);



партиянын таркалышы жөнүндө сотко кайрылууга  укуктуу (15-берене).
§ 4. Саясий партияларды түзүү жана алардын ишмердүүлүгүн
токтотуу тартиби

Партияларды түзүү жана ишмердүүлүгүн жүргүзүү жөнүндө маселелер 1999-жылдын 12-июнундагы №50 “Саясий партиялар жөнүндө” Мыйзамда каралган (мындан ары “Мыйзам”). Бул мыйзамда партия жөнүндө түшүнүк
берилип, алардын максаты, принциптери, аларды түзүүнүн тартиби жана
ишмердүүлүгү аныкталган, партиялар үчүн тыюу салуулардын тизмеси белгиленген, алардын мамлекет менен өз ара аракеттенишүүсү регламенттелген,
саясий партиялардын мыйзамды бузуу үчүн жоопкерчилиги, алардын финансылык жана материалдык негизи аныкталган.
Мыйзамга ылайык, саясий партияларды түзүүнүн жана алардын ишинин принциптери булар: аракеттердин эркиндиги; катышуунун ыктыярдуулугу; мүчөлөрүнүн тең укуктуулугу; өз алдынча башкаруу; мыйзамдуулук, маалымдуулук жана гуманизм (4-берене).
Саясий партиялар Кыргыз Республикасынын кеминде 10 жаранынын
көтөргөн демилгеси боюнча түзүлөт. Саясий партияны түзүүнүн демилгечилери уюштуруу курултайын (конференциясын) же жалпы чогулуш чакырат,
анда устав кабыл алынат жана жетектөөчү органдар түзүлөт (5-берене).Саясий партиянын Кыргызстанда катталган башка партиялардан айырмалаган
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аталышы жана символикасы болушу керек (11-берене). Партиянын жетекчи
органдары милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын аймагында болууга
тийиш. Партия республиканын мыйзамдарына, атап айтканда, 2009-жылдын
20-февралындагы №57 Кыргыз Республикасынын “Юридикалык жактарды
жана алардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) мамлекеттик каттоо жөнүндө”
Мыйзамына ылайык катталат.
Саясий партиянын Уставында: саясий партиянын аталышы, анын турган
жери; саясий партиянын структурасы, аны түзүүнүн тартиби, анын жетекчи
органдарынын компетенциясы жана ыйгарым укуктарынын мөөнөтү;
конференцияларды, курултайларды (адатынча партиянын жогору органы
болуп эсептелет) чакыруу мөөнөттөрү; саясий партиянын мүчөлүгүнө кабыл
алуунун жана андан чыгуунун шарттары жана тартиби; саясий партиянын
мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери; чечимдерди кабыл алуунун, аларды
жүзөгө ашыруунун тартиби жана контролдук кылуунун түрлөрү; партиянын
каражаттарын жана башка мүлкүн түзүүнүн булактары; партиянын уставына
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүүнүн тартиби; саясий партиянын ишин
токтотуунун тартиби жана анын мүлкүнүн кандай болоору чагылдырылат.
Уставда саясий партиялардын ишине таандык кылынган жана Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка жоболор
каралышы мүмкүн (8-берене).
Мыйзам саясий партиялардын катталган жана/же катталбаган мүчөлөрү
болууга эркиндик берет. 18 жаш куракка толгон, акыл-эси соо жарандар
саясий партиялардын мүчөсү боло алышат. Каалгандай   партияга мүчө
болууга карата Мыйзамдын жалгыз талабы – партияга өз ыктыяры менен
кирүү жана партиянын уставын жана программасын таануу (6-берене). Муну
менен, бийликке талапкер уюм катары партиянын маанилүүлүгүн мыйзам
чыгаруучу, дагы бир жолу баса көрсөтөт. Мындай уюмдун мүчөлөрү анын
уставын жана программаларын аткарышы керек, ал эми бул документтер
көпчүлүктүн маалыматы үчүн, ошондой эле шайлоочулар үчүн ачык болушу
керек.   Мамлекеттик кызматчылар партиянын мүчөсү боло алышат, анткен
менен, “ишин өзүнүн кызматтык ишине байланыштырбастан жүзөгө
ашырышы керек” (6-берене).
Өз максатына жетүү үчүн, Мыйзамга ылайык, партиялар өз максаттары
жана иши жөнүндө маалыматтарды эркин таратууга, массалык маалымат
каражаттарын уюштурууга, мыйзамда белгиленген тартипте митингдерди,
демонстрацияларды, чогулуштарды жана башка массалык иш-чараларды
өткөрүүгө; саясий блокторго, бирликтерге, бирикмелерге биригүүгө; өз
талапкерлерин көрсөтүү менен мамлекеттин бардык  шайлануучу органдарга,
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анын ичинде өлкөнүн президентинин кызматына, шайлоого катышууга;
шайлоо алдында үгүт жүргүзүүгө, жана мамлекеттик органдардын чечимдерди
иштеп чыгышына таасир көрсөтүүгө укуктуу (11-берене).
Мыйзам чыгаруучулар саясий партиялардын укуктарынын жана
милдеттеринин толук тизмесин берип, бирок ошону менен катар “ушул
мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдуу актыларында
каралган башка функцияларды жүргүзүүгө” укуктуу экендигин караган.
Ошентип, мыйзамда каралгандай, партиялардын бардык функциялары
толук бойдон мыйзам актылары менен аныкталышы керек жана партиялар
мыйзам аларга түздөн-түз уруксат бербеген иштер менен алектене алышпайт.
Партиялар мамлекеттик бийликке жетүү жана ага ээ болуу багыттуулугу
боюнча мамлекетке жакын болгондуктан, алардын мүчөлөрү көп учурда
мамлекеттик органдарда көрсөтүлгөнүгүнө байланыштуу, алардын
ишмердүүлүгү, албетте, укуктук таасирге камтылышы керек. Бирок ошентсе
да партиялар коомдук бирикмелерге, башкача айтканда, кызыкчылыктардын
жалпылыгынын негизинде руханий жана башка материалдык эмес
керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн жарандардын биригүүсүнө киришет.
Ошондуктан мамлекет негизги тыюу салууларды белгилеп, ал эми саясий
партиялардын бардык мүмкүн болгон багыттарын жана ишмердүүлүктөрүнүн
түрлөрүн аныктабай, калган жагынан саясий уюмдарга конкуренттүү түрдө
саясий рынокту түзүүгө мүмкүндүк бериши керек.
Өзүнүн съездинин же конференциясынын чечими боюнча партиялар
кайра уюштурулуп (бириктирүү, кошуу же бөлүү жолу менен) же жоюла
алынышат.
Саясий партиялар жөнүндө мыйзамынын 3-беренесинин 2-бөлүгүндө
каралган иш аракеттерди жасагандыгы үчүн, партиялар соттун чечими боюнча
жоюлушу мүмкүн.
Конституциялык түзүлүшүн кулатуу, күч менен өзгөртүү,
эгемендүүлүгүнүн кедерин кетирүү жана анын аймагынын бүтүндүгүн
бузуу, согушту, зордук-зомбулукту жана ырайымсыздыкты пропагандалоо,
социалдык, расалык, улуттук жана диний чыр-чатакты жана кастыкты
тутандыруу, Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө каршы
келген жана эл аралык укуктун жалпы таанылган ченемдерине коошпогон
башка жосундарды жасоо максатын көздөгөн саясий партияларды түзүүгө
жана алардын ишине жол берилбейт (3-берене).
Саясий партиянын жоюлушу жөнүндө көрсөтмө Кыргыз
Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан берилет.
Ошондой эле партияларга курал-жаракты, жарылуучу заттарды жана
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коомдун коопсуздугуна жана экологияга, ошондой эле жарандардын өмүрүнө
жана ден соолугуна коркунуч келтирген башка материалдарды өзүндө
кармоого, жыйнап коюуга жана сактоого тыюу салынат (18-берене).
Саясий партиялар съезддин (конференциянын) чечими менен таратылган
учурда, партиянын материалдык жана каржылоо каражаттары анын уставында
каралган максаттарга гана багытталат. Ал эми  соттун чечими менен таратылган
саясий партиянын мүлкү, анын эмгек келишимдери боюнча эсептешүүлөрдөн,
анын ишинин натыйжасында келтирилген зыяндардын ордун толтуруудан
жана жазапулдарды төлөөдөн кийин мамлекеттин пайдасына акысыз алынып
коюлат.
§ 5. Саясий партияларды каржылоо
Кыргыз Республикасындагы саясий партияларды каржылоо маселеси
Партиялар жөнүндө мыйзам менен, андан тышкары Жарандык кодекс,
Салык кодекси, Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө
конституциялык мыйзамы жана башка ченемдик укуктук актылар менен
жөнгө салынат.  
Кээ бир өлкөлөрдөн айырмаланып, шайлоо мыйзамында каралган
шайлоо кампанияларын каржылоодон башка учурларда, Кыргызстанда
саясий партиялар мамлекеттин эсебинен каржыланбайт. Партиялар табигаты
боюнча бийлик үчүн күрөшүү үчүн түзүлгөндүктөн, Партиялар жөнүндө
мыйзамда, Жарандык кодексте жана Кыргыз Республикасынын Президентин
жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо
жөнүндө конституциялык мыйзамда партиялардын ишин чет мамлекеттер,
чет өлкөлүк партиялар, ошондой эле чет мамлекеттердин юридикалык жана
жеке жактары тарабынан каржылоого тыюу салынат.
Мыйзамга ылайык, партиялар каржылоо каражаттары 1) мүчөлүк
акылардын, 2) ыктыярдуу жардамдардын, 3) кредиттердин, 4) мүлктөн, иш
чаралардан, басылмаларды жана жарыяланган материалдарды жайылтуудан
алынуучу кирешелердин, ошондой эле мыйзам тарабынан тыюу салынбаган
түшүүлөрдөн келип түшкөн башка каражаттардын эсебинен түзүлөт. Мындан
тышкары, партиянын менчигинде кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк,
жабдуулар, шаймандар, басмалар, басмаканалар, ошондой эле уставдык
милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон башка мүлк болушу мүмкүн.
Партиялар өз колдонуусу үчүн имаратты же мүлктү ижарага алууга, ссуда
алууга укуктуу.
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Партиялар мыйзамда каралган тартипте юридикалык жактын
укуктарына ээ болгон ишканаларды жана уюмдарды түзө алышат, бирок
уставдык милдеттерди аткаруу максатында гана. Ал ишканалардан
жана уюмдардан түшкөн кирешелер партиянын мүчөлөрүнүн ортосунда
бөлүштүрүлбөйт жана уставдык милдеттерди аткаруу үчүн гана колдонулат.
Партиянын мүчөлөрү ал ишканалардын жана уюмдардын кирешесине жана
мүлкүнө укугу жок, ошондой эле алардын карызына жоопкерчиликтүү эмес.
Партиянын кирешелерин, Уставдын талаптарына карабастан, кайрымдуулук
максаттарына жана боорукердик актылары үчүн пайдаланууга жол берилет.
Бардык юридикалык жактар сыяктуу эле партиялар Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык финансылык отчет жүргүзүшөт.
Саясий партияларга салыктык жеңилдиктер берилбейт. Саясий партиялардын
киреше булактарына, түшкөн кирешелердин өлчөмүнө жана салык төлөөгө
көзөмөлдү мамлекеттик салык кызматы жүргүзөт.
Шайлоолор учурунда шайлоо кампанияларын каржылоо партиялар
аркылуу эмес, талапкерлиги коюлган жарандар түзгөн жеке шайлоо фонддору
аркылуу жүргүзүлөт. Бул бир мандаттуу шайлоо округдарынын болушуна
байланыштуу, андай округдарда талапкерлердин көпчүлүгү партиялардан көз
карандысыз көрсөтүлөт. Андай фонддор төмөнкүдөй каражаттардын эсебинен
түзүлүшү мүмкүн:
• талапкерлердин жеке каражаттары;
• анын талапкерлигин көрсөткөн саясий партия, шайлоо блогу
тарабынан талапкерге бөлүнгөн каражаттар35;
• жарандардын
жана юридикалык жактардын ыктыярдуу
салымдарынан.
Партиялардын ишин чет мамлекеттер, чет өлкөлүк партиялар, ошондой
эле чет мамлекеттердин юридикалык жана жеке жактары тарабынан
каржылоого тыюу салынат (16-берене).
Андан тышкары, Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө
конституциялык мыйзамынын 41-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык шайлоо
фонддоруна төмөнкүлөрдүн ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнө жол
берилбейт:
− чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын,
мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык
жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн,
35

Шайлоо блогу – күч аракеттерин жана өз электоратын бириктирүү максатында шайлоого биргелешип катышуу
үчүн саясий партиялардын ыктыярдуу биригүүсү.
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катышуучусу чет өлкөлүк жарандар жана юридикалык жактар болуп
саналган чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын Кыргыз
Республикасында катталган юридикалык жактарынын;
− жарандыгы жок адамдардын;
− мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын;
− мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жана ишканалардын;
− уставдык капиталында мамлекеттик же муниципалдык үлүш бар,
ошондой эле салыктар, жыйымдар жана башка милдеттүү төлөмдөр
боюнча жеңилдиктерден пайдаланган юридикалык жактардын;
− аскер бөлүктөрүнүн, аскердик мекемелердин жана уюмдардын;
− укук коргоо органдарынын, соттордун;
− кайрымдуулук менен алектенген уюмдардын;
− диний уюмдардын;
− атын атабай кайрымдуулук кылуучулардын.
Талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондуна мамлекеттик
бюджеттин же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун алдында
карызы бар юридикалык жактардын, юридикалык жак түзбөстөн ишкердикти
жүзөгө ашыруучу жеке жактардын акча каражаттарын кошууларына жол
берилбейт. Көрсөтүлгөн юридикалык, жеке жактар шайлоо фондуна акча
каражаттарын которгон учурда талапкер, саясий партия жоопкерчилик
тартпайт. Эгерде талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондуна жогоруда
көрсөтүлгөн жеке жана юридикалык жактар которгон акча каражаттары
келип түшкөн учурда, соттун чечими боюнча банк же башка мекемелер, ал
каражаттарды Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын фондуна которууга
милдеттүү, ал өз кезегинде бул каражаттарды мамлекеттик бюджетке же
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна которот.
Ушул эле конституциялык мыйзамда талапкерлердин шайлоо
фонддоруна салынган каражаттардын бардык түрлөрүнүн, ошондой эле
шайлоо фонддорунун каражаттарын чыгымдоонун өлчөмдөрүнүн акыркы
чеги аныкталган. Аныкталган өлчөмдөн көп түшкөн акча каражаттары шайлоо
фондуна алынбайт.
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16-бап. Диний уюмдар
§ 1. Диний уюмдар түшүнүгү, алардын пайда болуусу жана коомдогу
ролу
Бүгүнкү күнү ири дүйнөлүк диндерди – христиан, ислам, буддизмди
таанытып турган диний жамааттар жана чиркөөлөр, ошондой эле азыраак
жайылтылган диндер – иудаизм, синтоизм ж.б. – адамзаттын акыркы миң
жылдык тарыхынын аралыгында коомдо болуп жаткан саясий процесстерге,
саясий жана коомдук маданияттын калыптанышына, мамлекеттин ишине,
адамдын коомдогу жана мамлекеттеги абалына абдан зор таасир көргөзүп
келишкен. Алардын мындай таасири, азыр -   ХХI кылымда да ар кайсы
мамлекеттерде дагы эле уланып келет.  
Диндин жана диний уюмдардын пайда болушу адамзаттын миңдеген
жылдар бою өнүгүү тарыхында терең тамырлаган. Дин институтунун биринчи  
тепкичи болуп диний топ эсептелет. Диний топ диний ырым-жырымдарды
жамаат болуп  аткаруунун негизинде пайда болгон, булардын аркасында бул
топтун айрым бир диний түшүнүктөрү ишке ашырылып келет. Башында
культтук жана ритуалдык аракеттер бир адамдын же адамдардын тобунун
ишмердүүлүгүнүн өз алдынча түрү болуп саналган эмес. Тарыхчылар,
культтук аракеттердин катышуучуларынын чөйрөсү алгач эмгек жана башка
аракеттердин катышуучуларынын чөйрөсүнө окшош болгон деп эсептешет.
Мунун натыйжасында диний топ жана уруу, тукум, жамаат мааниси  боюнча
бир эле социалдык түзүлүш болгон. Культтук аракеттерди жөнөтүүдөгү
функцияларды чектөө жаш курактык же жыныстык белгилер боюнча гана
жүргүзүлгөн.
Коомдук жашоону жана социалдык-иерархиялык ыңгайды өнүктүрүү
процессинде өзгөчө, эреже катары даярдыктан өткөн жана башка сапатка ээ
адамдар пайда боло башташат, булар – бакшылар менен көз боочулар, алар
культтук жана ырым-жырым каадаларын жасоодо башкаруучу ролдорду
аткарып башташат.    Акырындап бул адамдар тектүү жетекчилик бөлүм
болуп, өзгөчө социалдык катмарды түзө башташат.   Бирок, социумда
өзүнүн лидерлик ролу менен бөлүнүп чыккан уруулардын, уруктардын,
жамааттардын жол баштоочулары жамааттын диний жашоосунда алдыңкы
ролдорду ойноп келишкен. Байыркы  Грецияда, мисалы, муундук түзүлүштү
бузуу стадиясында аскердик кол башчы бир эле убакта  башкы жреци болгон.   
Эрте класстык коомдун пайда болуу процесси менен бирге жашоонун
коомдук тартиби билинээрлик татаалданып баштайт. Адамдардын жүрүш199

турушун жана ойлорун  жөнгө салуу зарылдыгы келип чыгат.  Мындай жөнгө
салуу башкаруучу чөйрөлөрдүн кызыкчылыгында жүргүзүлөт жана табияттан
тышкары   келип чыгуусуна   аныктама болот.   Мына ушул этапта   культтук
ырым-жырымдарды жасоо боюнча өзгөчө ролду аткарган өз алдынча,  
бөлүнгөн адамдарга же адамга карата алардын пайда болуу туурасында
айтууга болот.  Албетте, дүйнөнүн ар кайсы тарабында бул процесс ар кандай
убакыттын алкактарында жана формаларында өткөн. Бир мамлекетте  диний
катмар адамдардын тобунун белгилүү ак сөөктөрүнөн бөлүнүп чыгуусунун
жана өз билимин жана социалдык абалын мурас боюнча өткөрүп берүүнүн
негизинде калыптанат. Башка мамлекеттерде   коомдук жашоодо маанилүү
ролду ойногон бир кыйла чектелген кастанын түзүлүшү байкалат – мисалы,
Индиядагы брахмандар.   
Бул этапта культтун кызматчылары коомдун жашоосун жөнгө салуунун
мамлекеттик-укуктук тутумун өнүктүрүүдө маанилүү  ролду ойноп баштады.  
Бул жрецтердин өз мезгилиндеги эң   билимдүү адамдардын   болгондугу
менен түшүндүрүлөт, бирок анын дагы бир себеби, мамлекеттик-укуктук
тутум культтук тутумдун маанилүү түзүүчүсү болгондугун айтса болот.   
Адамдардын акылына жана жүрүш-турушуна болгон таасир берүү диний,
моралдык жана мамлекеттик-укуктук таасирдин симбиозу   катары түшүнүк
берет.   
Коомдук мамилелердин андан аркы өнүгүүсү культтук аракеттердин
жана диний акыл-эстин татаалданышына алып келет, ал, өз кезегинде
акырындап диний мамилелерди институционалдаштыруу зарылдыгын
жаратат.  Тарыхый аренада диний уюмдар (бирикмелер) пайда болуп баштайт.   
Мунун натыйжасы болуп, бардыгын кучагына алуучу, тутумдук диний
сапаттардын аракети саналат. Культтун кызматчылары диний топтордун,
динге ишенгендердин   негизги массасынын башчылыгына келе баштайт,
жана адамдардын диний акыл-эсин жана жүрүш турушун багыттоого жана
калыптандыруу, интерпретациялоо боюнча ишмердүүлүктү өз колдоруна алат.     
Бүгүн дүйнөлүк дин боюнча мамлекеттер менен элдердин мүнөздөмөсү  
жетишсиз болуп калды, анткени бул диндердин алкагында ар кандай
секталар жана багыттар бар. Ошондуктан, дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери
жарым конфессионалдуу, б.а. алардын калкы ар кандай динди кармап
жүрүшөт. Мисалы, АКШда динге ишенген калктын көбү – христиандар
(88%), алар    протестанттарга (57%) жана католиктерге (28%) бөлүнүшөт.   
Германияда    протестанттык анын эки формасында кармалат – лютерантык
жана  реформатордук (47,3%), о.э. католицизм (44,4%). Көп улуттуу, жарым
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конфессионалдуу мамлекеттерде диний маселелер көп учурда улуттук,
расалык, этникалык маселелер менен  аралашып келет.  
Чиркөөлөр, мечиттер, негизинен, элдин нравалык, маданий жана
тарыхый салттарынын очогу катары кызмат кылат. Диний уюмдар   диний
топтордун мүчөлөрүнө, баалуулуктар менен максаттардын кандайдыр бир
тутумун калыптандыруу жолу менен идеологиялык таасир беришет.    Бул
мекемелер динге ишенүү жана аны жайылтуу боюнча жарандардын диний
керектөөлөрүн канааттандыруу максатында түзүлгөн. Ушул эле максаттар
бардык диний   уюмдарга таандык болгон бир катар маанилүү кызматтарды
аткаруу  аркылуу ишке ашырылат:   
•

тутумдашкан динге окутууну иштеп чыгуу;

•

аны коргоо тутумун иштеп чыгуу;

•

культтук ишмердүүлүктү жүргүзүү боюнча жетекчилик;  

•

көзөмөл жүргүзүү, эгер зарыл болсо, диний ченемдерди аткарбаганы
үчүн же туура эмес аткарганы үчүн санкцияларды ишке ашыруу;

•

мамлекет, светтик мекемелер менен байланышты ишке ашыруу
жана ченемдерди иштеп чыгуу.  

Өнүккөн диний уюмдар өзүн татаал социалдык институт
катары таанытат. Мындай уюмдардын ички курамы башкаруучу жана
башкарылуучу тутумдарга бөлүнөт.   Биринчиси – башкаруучу – тутум өзүнө
диний маалыматты иштеп, кайра иштеп чыккан, диний ишмердүүлүктү
координациялаган, өзүнүн жактоочуларынын жүрүш-турушуна көзөмөл
кылуучу, санкцияларды иштеп чыгуучу жана колдонуучу адамдардын тобун
камтыйт. Экинчиси – башкарылуучу – тутум өзүнө динге ишенүүчүлөрдүн
жалпы массасын камтыйт. Бул тутумдардын ортосундагы өз ара аракет
нормативдүү жоболоштурулган, иерархиялык чыдамкай мамилелер аркылуу
ишке ашырылат, бул жалпы диний уюмдарды   башкарууну камсыз кылат.
Эки тутумдун ортосундагы мамиле уюштуруучулук-институционалдык
ченемдердин негизинде ишке ашырылат. Бул ченемдер уставдарда, диний  
уюмдардын жоболорунда камтылышы мүмкүн.   
§ 2. Диний уюмдардын жана мамлекеттин өз ара мамилелери
Советтер Союзу кулагандан кийин жана өзүнүн Конституциясын
кабыл алгандан кийин,   Кыргыз  Республикасы өзүн өзү светтик мамлекет деп
жарыялады. Конституциянын 1-беренесинде мындай деп айтылат:   «Кыргыз
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Республикасы  (Кыргызстан) суверендүү, демократиялык, укуктук, светтик,
биримдиктүү, социалдык мамлекет болуп саналат”. Мамлекеттүүлүктүн
светтик башталышы расмий, мамлекеттик диндин жоктугун жана кандайдыр
бир динге артыкчылык берүүдөн баш тартаарын божомолдойт. Светтик
мамлекетте дин жана анын  түшүнүктөрү, ага ылайык, аны кармаган диний
уюмдар (бирикмелер) мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө жана
алардын кызмат адамдарына таасир көргөзүүгө укуктуу эмес. Мамлекеттик
билим берүү жана мамлекеттин ишмердүүлүгүнүн башка  тармактары тигил
же бул диний доктринанын таасири алдында болбошу керек. Бул учурда
светтүүлүк маанилүү теоретикалык жана методологиялык категория болуп
саналат жана мамлекеттин саясатында диний маселелер боюнча аныкталган
бир багыттарды түзүп турат.  
Азыркы жашоодо мамлекеттердин басымдуу бөлүгү светтик болуп
саналат. Бирок, бир дин расмий таанылган мамлекеттер да бар, алар
мамлекеттик, үстөмдүк кылган же улуттук деп аталат.   Мисалы,  Англияда
мындай дин англикан деп аталат, ал эми    Израилде – иудей ж.б.   Бардык
диндердин теңчилиги жарыяланган мамлекеттер да бар (Италия, ГФР,
Япония, мисалга). Бирок, жада калса бул мамлекеттерде да, көбүрөөк салттуу
диндердин бири кандайдыр бир артыкчылыкка ээ, мамлекеттин жашоосуна
кандайдыр бир таасир этип турат. Кээде мамлекет диний уюмдарга ар дайым
каржылай жардам көргөзүп турат.  
Мамлекеттик бийлик диний бирикмеге (чиркөөгө) таандык болгон
мамлекеттер теократикалык деп аталат. Бүгүнкү күнү мындай мамлекетке
Ватикан кирет. Алардын динге болгон мамилеси боюнча айырмаланган
мамлекеттердин дагы бир түрү, клерикалдуу мамлекеттер саналат. Мындай
мамлекеттер чиркөө менен бириккен эмес, бирок, акыркысы институттардын,
мыйзам чыгаруу актыларынын жардамы менен   мамлекет тарабынан
жүргүзүлүп жаткан саясатка басымдуу, кээде чечүүчү таасир көргөзүп
коюшат.   Мындай мамлекеттеги билим берүү максаттуу диний багытта.
Мындай мамлекетке мисал катары Иранды атасак болот.  
Диний уюмдардын саясий жашоого тийгизген таасири, баарынан
мурда мамлекеттеги демократиянын өнүгүү деңгээлинен көз каранды,  ал өз
кезегинде, көп жагынан анын социалдык жана экономикалык өнүгүүсүнүн
даражасы менен аныкталат. Негизи, динге жана чиркөөлөргө мамлекеттик
мүнөз авторитардык жана тоталитардык режимдеги мамлекеттердин
конституциялары тарабынан   берилет.    Ислам, мисалы, 30 дан ашык
мамлекеттин мамлекеттик дини болуп саналат    (Иордания, Бириккен Араб
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Эмираттары, Катар, Марокко). Айрым мусулман мамлекеттеринде (Алжир,
Ирак) исламды мамлекеттик деп атоо, мамлекеттин калктын көбү кармаган
ислам динин сыйлагандыгын гана түшүндүрөт жана жалпы формада  
элдин маданий мурасы болуп саналган кандайдыр бир ислам салттарынын
жактоочусу экендигин билдирет.  Башка мамлекеттерде   (Сауд Аравиясы, Иран,
Пакистан) мусулмандын укугу – шариат – мыйзамга, Конституцияга караганда
бийик юридикалык күчкө ээ.  Исламдын сүннөт жана шейит талкууларында
мамлекеттик-укуктук концепциялардын аныкталган айырмалары бар.   
  Кыргыз Республикасында төмөнкүлөрдүн ортосунда так чектөө бар:   
I. мамлекет менен диндин;
II. дин жана саясий ишмердүүлүктүн;
III. диндин жана билим берүүнүн.
I. Конституция (7-бер., 2-бөл.) мындай деп бекитет: «дин жана бардык
культтар мамлекеттен бөлүнгөн». Бул ченемдин мазмуну 2008-жылы
31-декабрдагы №282 “Кыргыз Республикасында дин кармоонун жана диний  
уюмдардын   эркиндиги туурасында” Мыйзамынын жоболорунда (мындан
ары -Мыйзам) ачылат.  Бул мыйзамдын 5-беренесинин 5-бөлүгүндө мындай
деп айтылат:   «Мамлекет диний уюмдардын ишмердүүлүгүнө кийлигишпейт,
эгер ал мыйзамдарга каршы келбесе, башкаларга карата дин кармоого
же бир динди чектөөгө же кандайдыр бир артыкчылыктарды берүүгө
уруксат бербейт; атеизмди үгүттөө боюнча ишмердүүлүктү жана диний
уюмдардын ишмердүүлүгүн каржылабайт». Башкача айтканда, мамлекет
диний ишенимде болобу, ага ишенбөөчүлүктөбү, нейтралдык абалды
ээлейт жана бул маселени жарандардын өздөрүнүн эркине коет.  Бул учурда
улуттук мыйзамдын алкагында иш алып барып жаткан диний уюмдардын  
ишмердүүлүгү мамлекет тарабынан кепилденет.   
Диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты жүргүзүү үчүн, Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен Дин маселелери боюнча
мамлекеттик агенттик (мындан ары – Дин маселелери боюнча мамагенттиги)
түзүлгөн.   Бул ведомство диний тармакта мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу
жана ишке ашыруу менен алектенет, динди кармоонун эркиндигине укуктук
кепилдикти камсыздайт, республиканын аймагында диний экстремизмге жол
бербөө боюнча иш чараларды иштеп чыгат.   
Дин маселелери боюнча мамагенттик:
•

диний уюмдардын,  диний багыттагы объектилердин (мечиттер,
чиркөөлөр, храмдар, сыйынуу үйлөрү)  катталышынын эсебин
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жүргүзөт,    чет элдик диний уюмдардын миссиясын жана
республикадагы диний окуу жайларды  көзөмөлдөйт;
•

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын диний уюмдарды
тарабынан аткарылуусуна көзөмөл жүргүзөт;

•

мыйзамга
ылайык
диний
уюмдардын,
чет
элдик
миссионерлердин, диний окуу жайлардын ишмердүүлүгүн
токтотуу туурасындагы чечим чыгара алат;   

•

дин иштери боюнча Ведомсто аралык кеңештин ишин уюштурат
жана координациялайт;

•

диний кыртышта диний жек көрүүчүлүк жана кастык
жана жаңжалдардын чыгышына, диний артыкчылыктын
үгүттөлүшүнө жол бербөөнү көзөмөлдөп турат.

Дин маселелери боюнча ведомство аралык кеңеш дин тармагында
мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча кеңеш
берүүчү орган болуп саналат, ал дагы коомдогу стабилдүүлүктү,   динаятты
жана ишенимди бекемдөө, конфессия аралык мамилени шайкеш келтирүүгө
багытталган диний уюмдардын жана мамлекеттик органдардын аракеттерин
координациялайт.  
II. Көптөгөн мамлекеттерде чиркөө мамлекет менен эриш-аркак
болуу менен чектелбейт, бирок, тигил же бул саясий тутумдун элементтерин
өз таасирине багынтууга аракет кылат. Мисалы, бир катар мамлекеттерде
христиандык-демократиялык партиялар билинээрлик ролду ойнойт, алар өз
саясий платформаларында демократиялык принциптерди христиандыктын
негизги жоболору менен айкалыштырышкан (Германия, Италия, Бельгия,
Польша, Венгрия ж.б.). Чиркөө көп учурда башка коомдук бирикмелерге да
активдүү таасир көргөзүүгө аракет кылат.   
Конституциянын жоболоруна   (4-бер., 3-бөл.) жана “Кыргыз
Республикасында дин кармоонун жана диний уюмдардын эркиндиги
туурасында” Мыйзамына (5-бер., 1-бөл.)  ылайык:

204

•

диний негиздеги саясий партияларды, алардын филиалдарын жана
бөлүмдөрүн түзүүгө тыюу салынат;

•

диний уюмдар  саясий максаттарды жана милдеттерди көздөбөшү
керек;

•

диний уюмдардын жана культтардын кызматчыларына мамлекеттик
органдардын ишмердүүлүгүнө кийлигишүүгө тыюу салынат.   

Диний уюмдар   шайлоо кызматтарына кандидаттыгын кое албайт,
шайлоо кампанияларына каржылоонун аркасында   катышууга, шайлоо
алдындагы үгүт жүргүзүүгө же айрым кандидаттарга жана партияларга
башка колдоо көргөзүүгө укугу жок.  Диний уюмдар  саясий партиялардын
ишмердүүлүгүнө катышууга укуксуз.   
Бирок, бул диний уюмдарга  коомдук саясий жашоого катышууга тыюу
салынат дегендикке жатпайт. Андан сырткары, динаяттын өкүлдөрү, башка
жарандар сыяктуу эле   жалпы негизде өлкөнүн коомдук-саясий жашоосуна
катышууга укугу бар, жада калса шайлоо кызматтарына шайлана алат, бирок,
бул учурда руханий жак катары культтун кызматкеринин ишмердүүлүгү
токтотулат.    (Мыйзамдын 5-бер., 6-бөл.).
Динди мүмкүн болгон таңуулоодон   жана диний экстремизмден
коргоо максатында, Конституция (4-бер) конституциялык түзүлүшкө,
мамлекеттик жана коомдук коопсуздукка зыян келтирген диний уюмдардын  
түзүлүшүнө жана ишмердүүлүгүнө, о.э. саясий максаттарды көздөгөн   чет
элдик диний уюмдардын,  алардын өкүлчүлүктөрүнүн жана филиалдарынын
ишмердүүлүгүнө  тыюу салат.   
III. Мыйзамдын 6-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрү “билимдин ар
кандай түрлөрүнөн жана деңгээлинен билим алуу мүмкүндүгү алардын динге
болгон мамилесинен көз карандысыз берилет; диний окуу жайынан башка
билим берүү мекемелеринде диний уюмдарды түзүүгө уруксат берилбейт”.
Ошентип, мамлекет мамлекеттик мектептерде диний таасирдин жок болушуна
кепилдик берет, бирок бул учурда мамлекеттик эмес мектептерге билим
берүүнүн светтик мүнөзүн таңуулабайт. Өз тандоосуна ылайык, жарандар
диний билимин да ала алышат.  
§ 3. Кыргыз Республикасындагы диний уюмдар
жана динге ишенүү эркиндиги
Жарандык коомдун активдүү түзүлүшү жана өнүгүүсү, укуктук
мамлекетти, демократиялык институттарды  куруу аракеттери Кыргызстандын
өнүгүүсүндөгү  азыркы этабынын мүнөздүү белгилери болуп эсептелет.   Бул
шартта коом менен мамлекеттин, элдин ортосундагы мамиле, саясий жана
дүйнө таануучу плюрализмдин өнүгүүсү, анын ичинде диний плюрализм
абдан маанилүү болуп саналат.   
Кыргызстандагы коом көп курамдуу болуп саналат, ал этникалык,
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тилдик, мүлктүк, маданияттык жана диний белгилери боюнча ар кандай
топтордон турат. Бул жерде калктын 80% көбү салттуу түрдө исламды
кармашат, 17 пайызы –   православдар36. Бирок, динге ишенгендеги айырма
жана элдин динге болгон мамилеси, бул учурда тирешүүчү эмес мүнөзгө ээ,
анткени коомдо бул маселеде чыдамкайлык бар.  Ошол эле учурда  мамлекеттин
коомдук жашоосунда, өзгөчө акыркы жылдары, экстремисттик мүнөзгө ээ
айрым диний уюмдар мамлекеттин жашоосундагы коомдук-мамлекеттик
ыңгайын жана аны оңдоо ыкмаларында өзүнүн көрүүсүн үгүттөй баштаган
мезгилдерде коогалаң учурлар байкалат.    
СССРдин убагындагы “үстөмдүк кылган атеизмдин” ордуна адамдарга
диний ырым-жырымдарды жана жүрүш-туруш ченемдерин таңуулоого
умтулган “үстөмдүк кылган клеракализм” келген учурда, диний уюмдар  
менен динге ишенбеген адамдардын ортосунда айрым көйгөйлүү маселелер
да жаралат.    Экономикалык өнүгүү   маселелери, калктын төмөнкү жашоо
деңгээли, аймактык-кландык бөлүнүү менен түйшүккө баткан мындай  
процесстер коомдун жана мамлекеттин демократиялык өнүгүү маселелеринде
терс таасирин тийгизиши мүмкүн.  Мындан  ар кандай диний уюмдар менен
алардын лидерлери тарабынан мамлекеттин көз карандысыздыгына жана
компетенциясына зыян келтирүү аракети келип чыгат.
Бул тармактагы келип чыккан маселелерди цивилизациялуу
чечүү укуктук багытта гана мүмкүн. Ал эми жаңжалдарды чечүү негизи
болуп, Кыргыз Республикасынын Конституциясында жазылган ар намыс
эркиндигинин принциби  саналат.  Конституцияда ( 32-бер.) мындай дейт: «Ар
бир жаранга ар намыс, динге ишенүү эркиндиги кепилденет; ар бири каалаган
динин үгүттөй алат же эч кайсыны үгүттөбөйт, диний же атеисттик
ишенимдерди тандап, кармап жана жайылта алат, эч ким өзүнүн диний
же башка ишенимдерди кабыл алуусунда же баш тартуусунда мажбурлана
албайт».   Ар намыс принциби, ар бир адам өз ишенимдерин өз алдынча
аныктап жана тандоого, коомдун башка мүчөлөрүнө зыян келтирбей аларга
ылайык иш жасоо жана кандайдыр бир аракеттерди жасоого укуктуу.   
Мамлекеттин светтик мүнөзү жана ар-намыс эркиндиги тууралуу
конституциялык ченемдер   “Кыргыз Республикасында дин кармоонун жана
диний уюмдардын эркиндиги туурасында” Мыйзамы менен кепилденет.  
Мыйзамда   (1-бер.) адамдын динге ишенүүгө болгон эркиндик укугуна
багытталган деп айтылат.  
Ар бир жаран өзүнүн динге болгон мамилесин эркин жана өз алдынча
36
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Кара.: 2001-жылы 5-апрелдеги №155 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому.  

аныктоого укуктуу.  Бул учурда балдарды диний уюмдарга  тартууга уруксат
берилбейт (Мыйзамдын 4-бер.). Мыйзамда жарандардын динге болгон
мамилесинен көз карандысыз тең укуктуулугу салтанаттуу жарыяланат   (4,
5, 6-бер.). Алардын динге болгон мамилесине карап туруп, жарандардын түз
же кыйыр укугун чектөө же жарандардын артыкчылыгын аныктоо мыйзам
тарабынан бекитилген жоопкерчиликти алып келет.  
§ 4. Диний уюмдарды түзүү, алардын ишмердүүлүгүн токтотуу тартиби
жана укуктук макамы
“Кыргыз Республикасында дин кармоонун жана диний уюмдардын
эркиндиги туурасында” Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасында
диний уюмдар   деп,   ишенимди бирге кармоо, динге кызмат кылуу, ырымжырымдарды жана каадаларды бирге жасоо, диний агартуу жана өз жолун
жолдоочуларды тарбиялоо максатында түзүлгөн Кыргыз Республикасынын
ыктыярдуу бирикмелери таанылат (диний уюмдар, борборлор, диний окуу
жайлары,  мечиттер, чиркөөлөр, синагогдор, сыйынуу үйлөрү, монастырлар
ж.б.), алар Кыргыз Республикасынын мыйзамында бекитилген тартипте
катталат   (8-бер., 1-бөл.). Дин маселелери боюнча мамлекеттик органда
катталбаган  диний уюмдардын  ишмердүүлүгүнө жана ишине тыюу салынат
(8-бер., 2-бөл.).
   2001-жылы Кыргызстанда 1 338 мечит (алардын катталганы 885), христиандык маанидеги 260 мекеме (катталганы 248), анын ичинде
сыйынуу үйлөрү 208 жана  40 ибадаткана жана чиркөө коомдору эсептелген.
Республикада 39 диний окуу жайлары иштейт. Анын ичинде: 26 медресе, 5
ислам институту, 7 христиандык окуу жайы жана 1 еврей мектеби37. Диний  
уюм   жашы жеткен жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу
жашаган Кыргыз Республикасынын 200дөн кем эмес жаранынын демилгеси
менен түзүлөт. Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан диний
уюмдардын   жана диний багыттагы объекттердин мамлекеттик катталышы   
диний маселелер боюнча мамлекеттик орган тарабынан, арыз берген күндөн
баштап 30 күндөн кем эмес убакта жүргүзүлөт.  
Диний уюмдарды   каттоодон өекөрүү үчүн түзүүчүлөр төмөнкү
документтерди   мамлекеттик каттоо органына тапшырышат (мамлекеттик
жана расмий тилде):
•
37

каттоо арызы;

Кара: ошол эле жерден.
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•

Диний уюмду жана миссияны түзүүнүн демилгечилери болуп
саналышкан жана уставдын алкагында Жоопкер түзүүчү кеңештин
(алардын фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган күндөрү,
жарандыгы, жашаган жери, паспортунун номери жана сериясы,
качан жана ким тарабынан берилген) мүчөлөрүнүн, жарандардын
нотариалдык күбөлөндүрүлгөн, жергиликтүү кеңештер (жергиликтүү
өзүн өзү башкаруу органы) менен макулдашылган тизмесин;  
• төрт нускада расмий жана мамлекеттик тилде түзүлгөн диний  
уюмдун  уставы;
• чогулуштун төрагасы жана катчысы тарабынан кол коюлган түзүүчү
чогулуштун   (конференция,  съезд ж.б.) протоколу;   
• диндин негизги эрежелеринин жыйындысы жана ага ылайык практика
туурасында маалыматтар, анын ичинде диндин келип чыгуу тарыхы
туурасында, анын ишмердүүлүгүнүн формасы жана ыкмалары,
үй-бүлөгө жана никене мамилеси, билим берүүгө, жарандык укук
жана милдеттерге карата мүчөлөрү жана кызматчылары үчүн
чектөөлөр, бул диндин жолун жолдоочулардын ден соолугуна карата
өзгөчөлүктөр туурасында;  
• түзүлүп жаткан диний уюмдун   толук аталышы туурасында
маалыматтар;  
• түзүлүп жаткан диний уюмдун   бул аймактагы жайгашкан жерин
тастыктаган документ.    
Диний маселелер боюнча мамлекеттик орган кошумча маалыматтарды
суроого жана тиешелүү органдардын бүтүмдөрүн алууга, о.э. арыз берүүчүнүн
арызын дин таануу экспертизасына жиберүүгө укуктуу.   Бул учурда арызды
кароо дагы бир айлык мөөнөткө созулат. Эсептик каттоонун натыйжасы
боюнча арыз берүүчүгө бекитилген үлгүдөгү күбөлүк берилет, жана диний  
уюм   эсептик каттоо туурасындагы күбөлүк алган күндөн баштап, диний
ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугун алат.   
     Диний   уюмдун уставындагы толуктоолор жана өзгөртүүлөр  диний  
уюмду  каттоодогу тартипте жана ошол эле мөөнөттө кайра каттоого жатат.  
Диний уюмдун  уставы төмөнкү маалыматтарды камтышы керек:  
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•

диний уюмдардын, миссиянын түрү, аталышы, жайгашкан жери, өз
ишмердүүлүгүн жүргүзө турган аймак;  

•

дин тутуу таандыктыгы, ишмердүүлүгүнүн предмети жана
максаттары, максаттары жана негизги формалары;

•

диний

уюмдарды

жана

миссияны

түзүп

жаткан

түзүүчү

Кеңештин жана анын мүчөлөрүнүн уставдык укуктары жана
жоопкерчиликтери;
•

уюмдун  жана анын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери;

•

түзүү жана ишмердүүлүгүн токтотуу  тартиби;

•

уюмдун  курамы, анын башкаруу органы, аларды калыптандыруу
тартиби, анын башкаруу органынын ыйгарым укуктары
(компетенциясы) жана мөөнөтү;

•

диний уюмдун уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү тартиби;

•

уюмдун финансы каражаттарын жана башка мүлкүн түзүү
булактары;

•

ишмердүүлүгүн токтоткон мезгилде –  мүлктү башкаруу тартиби.

Диний уюмдар, юридикалык жак катары, Кыргыз Республикасынын
жарандык мыйзамдарына жана өзүнүн уставдарына (жоболоруна) ылайык
укуктарды колдонушат жана жоопкерчиликтерди алышат.    
Юридикалык жак статусун алуу үчүн,   диний уюмдар же   аны
түзгөн жарандар арыз менен, ага уставды, диний уюмдун ыйгарымдалган
дин маселелери боюнча мамлекеттик органдагы каттоосун (кайра каттоо)
тастыктаган документти  жана башка зарыл болгон документтерди тиркеп,  КР
мыйзамдары менен аныкталган тартипте юстиция органдарына кайрылуусу
керек.  
Каттоочу орган диний уюмду юридикалык жак катары  каттоого, анын
уставы (жобосу) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына  
ылайык келбей калган учурда гана баш тарта алат. Каттоодон  баш тартуу  жана
башка аракеттер мыйзам тарабынан бекитилген тартипте сотко даттанууга
негиз боло алат.  
Диний уюмдардын ишмердүүлүгүн токтотуу төмөнкү учурларда
аткарылат:   1) алардын өзүнүн чечимине ылайык; 2) Кыргыз Республикасынын
мыйзам жоболорун бузган учурда соттун чечими боюнча.
Дин маселелери боюнча мамлекеттик органдын укуктары:
•

Диний экстремизм жана террорчулукту жайылтуу менен алектенген
диний уюмдардын ишмердүүлүгүн токтотууга, жарандардын
мыйзамдуу кызыкчылыктарына жана укуктарына, ден соолугуна
коркунуч келтирген же зыян келтирген, конституциялык
түзүлүштүн негиздерине, өлкөнүн коргонуусуна жана мамлекеттик
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коопсуздугуна коркунуч келтирген  агрессивдүү диний  топтордун
ишмердүүлүгүн токтотууга;
•

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузган диний
уюмдардын ишмердүүлүгүн токтотуу туурасында сотко
кайрылууга.   

Диний уюмдун юридикалык жак катары ишмердүүлүгүн кайра түзүү
же жоюу жолу менен токтотулат. Диний уюмдун ишмердүүлүгү токтотулган
кезде анын мүлкүн башкаруу мамлекеттин мыйзамы жана уставга (жобого)
ылайык жүргүзүлөт.  
Мыйзам тарабынан диний уюмдардын мүлктүк жобосунун маселелери
жөнгө салынат. Алардын жеке менчигинде имарат, курулуштар, культтун
предметтери, өндүрүштүк, социалдык жана кайрымдуулук багыттагы
объекттер, акча каражаттары жана алардын ишмердүүлүгүнө зарыл болгон
башка мүлктөр болушу мүмкүн (15-бер., 1-бөл.). Ошол эле убакта диний  
уюмдардын ишканаларынын ишмердүүлүгүнөн алынган кирешелерине  
мамлекеттин мыйзамдарына ылайык, салык салынат. Диний уюмдар,
жарандык-укуктук мамилелердин башка катышуучуларындай эле, аларга
келишимдик башталышта юридикалык жана физикалык жактар тарабынан
берилген мүлктөрдү жана имараттарды өзүнүн муктаждыгы үчүн колдоно
алат.  
Мыйзам тарабынан  диний каадаларды жана салтанаттарды жөнөтүүгө
диний уюмдарга жана жарандарга укук кепилденет.  Бул учурда динге кызмат
кылуучу же диний чогулуштардын эркин  жеткиликтүү жерлерин, о.э. бул же
тигил дин  тарабынан  кадырланган жерлерди  негиздеп жана кармай алышат  
(сыйынуу жерлерин) (21 бер., 1-бөл.).
Диний уюмдар башка КЭУлар менен катар жарандарды кызматка
ала алышат. Эмгек шарты диний уюмдар менен жарандын ортосундагы
макулдашуу боюнча аныкталат жана жазуу жүзүндө түзүлгөн эмгек
келишиминде көргөзүлөт. Диний уюм бекитилген тартипте эмгек келишимин
каттоого милдеттүү. Ошол эле тартипте дин кызматкерлеринин эмгек акысын
төлөө шартын аныктаган документтер да катталышы керек. Диний уюмдарда,
алардын ишканаларында жана мекемелеринде эмгек келишиминин негизинде
иштеген жарандарга  жарандардын эмгеги, социалдык камсыздандыруу жана
социалдык камсыз кылуу мыйзамы жайылтылат  (24, 25-бер.).
Дин тармагында жана диний уюмдардын ишмердүүлүгүндө
коомдук мамилелерди жөнгө салуунун жогоруда көргөзүлгөн ченемдери
жана принциптери жалпы Кыргызстандагы коомдук жашоосунун
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өнүгүүсүндөгү демократиялык негиздерди камсыз кылууга арналган. Кыргыз
Республикасынын светтик мүнөзү чыныгы плюрализмди жана мамлекеттеги
ар-намыс эркиндигин орнотуу үчүн чечүүчү мааниге ээ. Диний уюмдарды
мамлекеттен бөлүү  жолу менен гана бардык диндердин, диний уюмдардын
жана алардын жактоочуларынын теңдигин, о.э. коомдогу идеологияларды
жана ойлордун плюрализмин камсыз кылууга жетишүүгө болот.   
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Мүчөлүгү жок коммерциялык эмес уюмдардын
ишмердүүлүгүн укуктук жөнгө салуу
17-бап. Фонддор
§ 1. Кириш сөз
Көпчүлүк адамдар “фонд” түшүнүгүнүн мазмунун ар кандай
түшүнүшөт. Көптөгөн адамдар үчүн “фонд” сөзү акча менен ассоциацияланат,
башкалары мамлекеттик фонддорду билишет (пенсиондук, социалдык коргоо),
ал эми юристтер үчүн – бул, баарыдан мурда Жарандык кодексте белгиленген
КЭУнун уюштуруучулук-укуктук формасы.
Бул бап толугу менен Кыргызстандагы КЭУларды санына кирген фонд
уюштуруучулук-укуктук формасына арналат.
Тилекке каршы, фонддорду жөнгө салууга тийиштүү Кыргызстандын
гана мыйзамдарын изилдөө, мүчөлүгү жок КЭУлар эмне экени жөнүндө так
түшүнүктү түзүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Анын себеби, биринчиден мурдагы
СССРде мындай уюмдар болгон эмес, ал эми постсоветтик тажрыйба дагы эле
өтө карама-каршылыктуу жана фонддорду доктриналык түшүнүүдөгү жана
практикалык жөнгө салуудагы  кемчиликтердин ордун толтурууга жетишсиз.  
Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө
фонддордун саны   ар түрдүү ассоциацияларга (коомдук бирикмелерге)
караганда 50-100 эсе аз.
Фонддордун укуктук статусунун өзгөчөлүктөрүн жана аны укуктук
жөнгө салууну жакшыраак түшүнүү үчүн эң оболу дүйнөлүк тажрыйбага
кайрылуу зарыл, тарыхта фонддор 500 жылдан ашык убакыттан бери орун
алып келген.
§ 2. Дүйнөлүк тажрыйбадагы фонддор
Фонддор – мүлк биримдиги болуп эсептелген, мүчөлүгү жок уюм
(universitas rerum). Демек, алар мүчөлүккө негизделген жана жактардын
биримдиги болуп эсептелген коомдук бирикмелерден жана юридикалык
жактардын ассоциацияларынан (universitas personarum) айырмаланышат.
Ошентип, адатта фонддор конкреттүү максатка арналган кандайдыр
бир мүлктүн болушун талап кылат. Кээ бир өлкөлөрдө алар жеке максаттар
212

үчүн кызмат кылышы мүмкүн, анткен менен көпчүлүк өлкөлөрдө (анын
ичинде Кыргызстанда) фонддор коомго пайдалуу максаттарга жетүү үчүн
гана түзүлүшү  ыктымал.
Көпчүлүк башка КЭУлар сыяктуу эле фонддор “бөлүштүрбөөгө”
байланыштуу чектөө менен байланган, башкача айтканда, аларга пайданы же
таза кирешени кандайдыр бир жактарга бөлүштүрүүгө же өткөрүп берүүгө
тыюу салынат.
Фонддор эмне үчүн керек жана алар коомдо кандай ролду ойношот?
Дүйнөдөгү көпчүлүк демократиялык өлкөлөрдө фонддор жарандык
коомдун миңдеген уюмдарын – ар кандай коомдук бирикмелерди,
ассоциацияларды каржылоодо абдан маанилүү ролду ойношот, ошондой эле
коммерциялык эмес мамлекеттик эмес уюмдар жүзөгө ашырган маанилүү
социалдык программаларды жана изилдөөлөрдү каржылашат. Фонддор
чечкен эң маанилүү милдеттердин бири – кайрымдуулук ишмердүүлүгүн
институционалдык камсыздоо. Андыктан жарандык коомдун уюмдарынын
ишмердүүлүгүн колдоо үчүн арналган олуттуу финансылык ресурстарды
топтой ала турган мындай атайын институттар болбосо, өлкөдө кайрымдуулук
ишмердүүлүгүнүн кеңири өнүгүшүнө үмүттөнүү кыйын.
Эмне үчүн фонддор коомдук уюмдардын ишмердүүлүгүн каржылоо
маселесин чечүүгө жардам беришет, мүчөлүк уюмдардан, мисалы, коомдук
бирикмелерден алар эмнеси менен айырмаланышат?
Фондду түзүүнүн идеясы жөнөкөй жана түшүнүктүү. Жаран же
жарандардын тобу алардын көз карашы боюнча коомдук маанилүү көйгөйдү
чечүүгө кызыкдар дейли, жана алар бул маселени чечүү үчүн акча же башка
өтүмдүү мүлктү берүүгө даяр. Бирок бул үчүн алар, бул маселени ким чечээрин,
аны чечүүгө кандай суммалар талап кылынаарын, ошол суммалардын
колдонулушуна көзөмөлдү кандай жол менен жүргүзүү зарыл экенин жана
башкаларды билиши керек. Ал маселени чечүү үчүн административдик
штат, демек, аны камсыздоого дагы кошумча чыгымдар талап кылынышы
ыктымал. Анын үстүнө, кырдаал мындайча өзгөрүшү мүмкүн: кайсыл бир
программаны каржылоо башталган дейли, бирок кандайдыр бир жагымсыз
жагдайлардын натыйжасында ошол жак (же жактардын тобу) күтүлбөгөн
жерден программаны каржылоого каражат берүү мүмкүнчүлүгүнөн
айрылышы ыктымал. Мындай жагымсыз жагдайлардын таасирин алдын алуу
үчүн фонд механизми ойлоп табылган.
213

Фонд түзүлгөндө анын   уюштуруучулары өткөрүп берген мүлктүн
негизинде уюм түзүлүп, ал уюштуруучулары аныктаган максаттарга жетүү
үчүн ошол мүлктү колдонуу милдетин өзүнө алат. Мүлк майнапсыз же өтө
тез колдонулбашы үчүн, ошол уюмда (фонддо) көзкарандысыз жамааттык
башкаруу органы түзүлөт, ал эми уюм өзү баалуу кагаздар рыногунда белгилүү
бир финансылык ишмердүүлүк жүргүзүү, киреше алып келген инвестициялык
ишмердүүлүк жүргүзүү укугуна ээ болот дагы, алынган кирешелер фондду
түзүүнүн максатына жетүүгө, фондду административдик жактан башкарууга
кеткен чыгымдарды каржылоого, ошондой эле анын активдерин толуктоого
колдонулат.
Фондду түзүү жана анын ишмердүүлүгү боюнча мамилелерди жөнгө
салуучу мыйзамдардын өзгөчө максаты төмөндөгүдөй режимди камсыздоо
болуп саналат: каражаттарын кайрымдуулукка жумшоону чечкен адам анын
каражаттары ал аныктаган максаттарга жумшаларына толук ишене алат жана
узак убакыт аралыгында ошол каражаттарды башкарууга жана көзөмөлдөөгө
катышпайт. Фонддорду каттоонун тартиби жөнүндө, башкаруу органдардын
жана фонддордун башкаруу органдарынын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары
жөнүндө жана фонддордун мүлкүн башкаруу жөнүндө бардык мыйзамдар
баарыдан мурда мына ушуга багытталышы керек.
Ишмердүүлүктүн мындай схемасы камсыздалса, фонд жетишерлик көп
убакыт бою иштей алат, ал эми менеджмент туура жүргүзүлсө, анын активдери
олуттуу өлчөмдөргө жетип, жарандык коомдун уюмдарын жана ар кандай
социалдык долбоорлорду каржылоо мүмкүнчүлүктөрүнүн жогорулашына
шарт түзүлөт. Нобель фонду, Мотт фонду, Форд фонду сыяктуу күчтүү
фонддор дал ушундай жол менен түзүлгөн.
Ошону менен катар чакан жергиликтүү өз ара колдоо көрсөтүү
фонддорун түзүүгө да жол берилет. Олуттуу финансылык ресурстары
болбогону менен, алар майда салымдардын көп санынын негизинде өз мүлкүн
түзүп, анын конкреттүү керектөөчүлөрүнө жардам берүү үчүн колдонулат.
Келтирилген мисалдар көрсөткөндөй, өнүккөн өлкөлөрдө фонддор
“коомдук каржы министрлигинин” ролун ойнойт, анын жардамы менен
мамлекеттен көз карандысыз, жарандык демилгелерди коомдук каржылоонун
системасынын иштешине мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Белгилүү бир максатка жетүү кызыкчылыгында ресурстарды топтоочу
жана көбөйтүүчү аспап түрүндөгү фонддун табиятына берилген кыскача
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түшүндүрмө, фонддордун укуктук статусунун башка юридикалык жактардан
айырмасын түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Жактардын бирикмелеринин (эл
аралык терминологияда “ассоциациялар”) фонддордон принципиалдуу
айырмасы эмнеде?
Бул суроого жоопту төмөнкү таблицадан табууга болот:
Критерийлер

АССОЦИАЦИЯ

Эл аралык укуктарды
коргоо

Эркин биригүүгө
укугу корголот

Уюштуруучулар

Жеке жана
юридикалык жактар

Уюштуруучулардын
саны

Адатта, бирден көп

Каттоонун тартиби

Жеңилирээк

Татаалыраак

Каттоого карата
талаптар

Арыз, уюштуруу
келишими, устав,
каттоо салымын
төлөө жөнүндө
күбөлүк ж.б

Ошондой эле, андан
тышкары уставдык
капиталдын болушу
талап кылынышы мүмкүн
(ЕСтин 15 өлкөсүнүн 3дө)

Башкаруу органдары

Катышуучулардын
(съезди) чогулушу,
Директорлор кеңеши
(башкармалык)
болушу мүмкүн
Мүчөлөрү болушат
жана жалпы
чогулушта катышат

Директорлор кеңеши
(башкармалык), Байкоочу
кеңеш болушу мүмкүн

Уюштуруучулардын
ролу

Коомго
пайдалуу
Фонд (КПФ)
Айкын эмес (Адам
укуктары боюнча
Европалык соттун
алкагында прецеденттер
жок)
Ошондой эле, керээздин
негизинде түзүлүшү
мүмкүн
Адатта бир эле болушу
мүмкүн

Көп учурда башкарууга таптакыр катышпайт.
Кайсыл болбосун башкаруу органынын мүчөлөрү
боло алышат, бирок башка мүчөлөр менен бирдей
укукта, башкаруу органдарынын жалгыз мүчөлөрү
боло алышпайт.
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Салыктардан бошотуу
статусу жана коомго
пайдалуу уюмдар
үчүн жеңилдиктер
Экономикалык
ишмердүүлүк
жүргүзүүгө укугу
Жоюлууну демилгелей
алабы?

Адатта
катталган Көп учурда юридикалык
юридикалык жакка жактын каттоосу менен дал
берилет
келет (ЕСтин 15 өлкөсүнүн
8де КПФны гана түзүүгө
болот)
Укугу бар
Укугу бар (Улуу Британиядан жана Испаниядан
бөлөк, ал жакта болот, бирок түздөн-түз эмес)
Мүчөлөрдүн чогулу- Башкармалык (адатта чешу уставга ылайык, чим ыйгарымдуу орган
кредиторлор соттун тарабынан
бекитилиши
чечими боюнча, ый- керек), мамлекеттик ыйгагарымдуу мамлекет- рымдуу органдар сот артик органдар сот ар- кылуу
кылуу

§ 3. Кыргызстандагы фонддор
Кыргыз Республикасындагы фонддордун укуктук абалы Жарандык
кодекстин ченемдери, ошондой эле «КЭУ жөнүндө мыйзамынын 1 жана 3
баптары менен жөнгө салынат.  
Терминология
Жарандык кодексте “коомдук фонд” түшүнүгү колдонулат.
Жарандык кодекстин 162-беренесинде бекитилген аныктамага
ылайык: “Социалдык, кайрымдуулук, маданий, билим берүү жана башка
коомгопайдалуу максаттарды көздөгөн ыктыярдуу мүлк   салымдардын
негизинде граждандар жана (же) юридикалык жактар тарабынан уюштурулган
мүчөлүгү жок КЭУ коомдук фонд (мындан ары - фонд) катары таанылат”.
КЭУ жөнүндө мыйзамында (мындан ары КЭУлар жөнүндө Мыйзам)
“фонд” түшүнүгү колдонулат.
КЭУлар жөнүндө мыйзамдын 2-беренесинде бекитилген аныктамага
ылайык: “Фонд - ыктыярдуу мүлктүк салымдардын негизинде жана
социалдык, кайрымдуулук, маданий, билим берүү же башка коомго пайдалуу
максаттарды көздөгөн жеке жана (же) юридикалык жактар тарабынан
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уюштурулган мүчөлүгү жок уюм”.
КЭУлар жөнүндө мыйзамдагы “фонд” түшүнүгүнүн аныктамасы КР
Жарандык  кодексиндеги  “коомдук фонд” түшүнүгүнүн аныктамасы менен
дал келсе да, “фонд” жана “коомдук фонд” - бирдей уюштуруучулук-укуктук
форма деп эсептөөгө болобу же экөө эки бөлөкпү деген суроо ачык бойдон
калып келет. Булар бирдей форма деп эсептөө эң туура жана логикага ылайык
болчудай. Анткен менен бул   түшүнбөстүккө байланыштуу талашты чечүү
үчүн, бул эки ченемдик укуктук актылардын терминологиясын бири-бирине
салыштыруу зарыл.
Бул абдан маанилүү, анткен себеби дүйнөлүк тажрыйбада коомго пайда
келтирүү максатын көздөп түзүлгөн кээ бир фонддор коомдук деп аталат.
Бирок, коомдун пайдасы үчүн эмес, жактардын чакан тобунун пайдасы үчүн
түзүлгөн фонддор да бар. Мындан тышкары, “коомдук фонд” түшүнүгүн
колдонуу аларды фонд деп аталган башка уюмдардан айырмалоого мүмкүндүк
берет (мисалы: пенсиондук фонд, инвестициялык фонд, камсыздандыруу
фонду, бюджеттен тышкары фонддор ж.б.)
Ушул баптын мындан аркы тексти боюнча “фонд” жана “коомдук фонд”
деп биз КЭУнун бир эле уюштуруучулук-укуктук формасын түшүнөбүз.  
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык фонддун төмөнкүдөй
белгилерин бөлүп кароого болот, бул белгилер фонддорду Кыргызстандагы
юридикалык жактардын бардык башка формаларынан бөлүп көрсөтөт:
1) КЭУ;
2) уюштуруучулары: бир же андан ашык укук жөндөмдүүлүгү бар
жеке же (жана) юридикалык жактар;
3) мүчөлүгү жок;
4) негиз: мамлекеттик эмес ыктыярдуу мүлк салымдары;
5) ишмердүүлүктүн максаты: социалдык, кайрымдуулук, маданий,
билим берүү же башка коомго-пайдалуу максаттар;
6) фондго анын уюштуруучулары (уюштуруучу) өткөрүп берген мүлк
фонддун жеке менчиги болуп саналат;
7) уюштуруучулары фонддун милдеттери боюнча жооп бербейт, ал
эми фонд да уюштуруучулардын милдеттери боюнча жооптуу эмес;
8) мүлктү колдонуу жана ишкердик ишмердүүлүк менен алектенүү
уставдык максаттарга жетүү үчүн гана жүргүзүлүшүнө жол берилет;
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9) фонддун уставы анын уюштуруучулары (уюштуруучусу) тарабынан
бекитилет;
10) Фондду жоюу жөнүндө чечимди кызыкдар жактардын арызы
боюнча сот гана кабыл алат.
Фонддордун ишкердик ишмердүүлүгү
Фонддорго, башка КЭУлар сыяктуу эле туунду (көз каранды)
компанияларды же башка жол менен   байланышкан уюмдарды түзбөстөн,
ишкердик менен түздөн-түз алектенүүгө уруксат берилген (Жарандык
кодекстин 162-берене 2-пункт, КЭУлар жөнүндө мыйзам 12-берене). Анткен
менен мыйзамда фонддор алектене ала турган ишкердик ишмердүүлүктүн
конкреттүү түрлөрүнө карата чектөө каралган. Атап айтканда, фонд тарабынан
жүргүзүлгөн кайсыл болбосун ишмердүүлүк фонд өзү түзүлгөн коомго
пайдалуу максаттарга жетүү үчүн зарыл болуп жана ушул максаттарга
карама-каршы келбеши керек. Ошол эле учурда, ишмердүүлүктүн түрлөрү
фонддун максаттарына карама-каршы келбешин баалай турган кандайдырбир
критерийлер каралган эмес.
Дүйнөлүк тажрыйбада да мындай чектөөлөр колдонулат, бул баарыдан
мурда фонддор ишкердик ишмердүүлүктөн алган кирешелерге карата
салыктык жеңилдиктердин берилишине байланыштуу. Ал эми Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында фонддор ишкердик ишмердүүлүктөн
алган кирешелерге карата жеңилдиктер каралган эмес.
Дүйнөлүк тажрыйбада фонддун ишкердик ишмердүүлүгү максатка
ылайык келбегени аныкталган учурда колдонулган негизги санкция – мындай
кирешелерге жалпы тартиптеги салыкты колдонуу болуп саналат, башкача
айтканда, фонддор ал кирешелер боюнча жеңилдиктерден айрылат. Ал эми
фонддун ишкердик ишмердүүлүгү фонддун максаттарына ылайык келбейт деп
табылса, мунун укуктук кесепети кандай болот – анык эмес, андан тышкары,
ылайык келбестик фактын аныктоочу ыйгарымдуу орган да белгиленген
эмес. Мыйзам чыгаруунун жалпы логикасына таяна турган болсок, атайын
ыйгарымдуу мамлекеттик орган көрсөтүлбөсө, андай орган сот гана боло
алат. Бирок сот кандай максатта чечим кабыл алат – бул да түшүнүктүү эмес.
Ошондуктан, мындай талаштыктан жана ирээтсиздиктен улам, бул норма
бир кыйла деңгээлде декларативдүү болуп саналары жана тажрыйбада
мыйзам менен тыюу салынбаган кайсыл болбосун ишкердик ишмердүүлүк
менен алектенүүгө фонддун мүмкүнчүлүктөрүн эч кандай жол менен чектей
албаганы келип чыгууда.
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Жоопкерчилик
Фонддордо, коомдук бирикмелердегидей сыяктуу эле уюштуруучулар
өздөрү түзүшкөн фонддун милдеттенмелери боюнча жооп беришпейт, ал эми
фонд өзүнүн уюштуруучуларынын милдеттенмелери боюнча жооп бербейт
(Жарандык кодекс 162-берене 1-пункт).
Фонддорду кайра уюштуруу
Фонддорду кайра уюштуруу маселеси Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында эч кандай жөнгө салынган эмес. Мындай жөнгө салуунун
маанилүүлүгү кайра уюштуруунун – кайра түзүү, бөлүү жана бөлүп чыгаруу
(майдалоо) сыяктуу түрлөрү фонддун мүлкүн майнапсыз колдонууга жол
ачышы менен шартталат. Дүйнөлүк тажрыйбада адатта, кайра уюштуруунун
мындай түрлөрүнө мыйзам түздөн-түз тыюу салат, ал эми кошулуу жана
биригүү бириге турган фонддордун максаттары бирдей же бир кыйла
окшош болгон учурларда гана мүмкүн. Фонддорду жөнгө салган жобону
кайра уюштурууга (кайра түзүү, бөлүү, бөлүп чыгарууга) тыюу салуу менен
толуктап, кетирилген мындай катачылыкты жоюу абзел.
Фонддун максатын өзгөртүү
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары фонддун башкаруу органдары
фонддун максатын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселеге салттуу
мамиле жасайт. Максат уюштуруучулар тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн.
Фонддун башкаруу органы эгер аларга фонддун уставына өзгөртүү укугу
берилген учурда гана фонддун максатын өзгөртө алышат (Жарандык кодекс
163-берене).
Фонддун башкаруу органдарында фонддун уставына зарыл
өзгөртүүлөрдү киргизүү укугу болушу керек. Анткен менен бул ыйгарымдар
фонддун максатын өз каалоосу боюнча өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө тийиштүү
болбошу зарыл. Ошондуктан фонддун башкаруу органдарынын уставга
өзгөртүү киргизүү боюнча ыйгарым укуктарын туура жазуу абдан маанилүү.
Бул белгилүү бир максатка берилген мүлк натыйжада таптакыр башка
максаттарга колдонулуп кетпешин кепилдөө үчүн керек. Антпесе, фонддорго
эч ким ишенбейт жана мындан улам, алардын башкаруусуна кандай болбосун
мүлктү өткөрүп бербейт.  
Жарандык кодекстин 163-беренесинде фонддун органдарынын, Байкоочу
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кеңештин же фонддун ишмердигине көзөмөл жүргүзүүгө ыйгарым укук алган
башка органдын арызы боюнча, фонддун уставына зарыл өзгөртүүлөрдү
киргизүү сотко таандык болгон жобо каралган. Уставды өзгөртпөстөн
сактап калуу фондду негиздөөдө алдын ала көрө билүүгө мүмкүн болбогон
кесепеттерге алып келген, ал эми уставды өзгөртүү мүмкүнчүлүгү анда
каралбаган же ыйгарым укуктуу жактар тарабынан өзгөртүлбөгөн учурда
гана.
§ 4. Фондду түзүү
Уюштуруучулары
Фонд бир же андан ашык жеке жана/же юридикалык жактар тарабынан
түзүлүшү мүмкүн (Жарандык кодекстин 162-беренесинин 1-пункту, КЭУлар
жөнүндө мыйзам, 23-берене).
КЭУлар жөнүндө мыйзамдын 25-беренесинде фонд түзүү жөнүндө
чечимге талаптар аныкталган. Ал төмөндөгүдөй маалыматты камтууга тийиш:
•
•

фонддун аталышы, юридикалык дарегин;
уюштуруучулардын — жеке жактардын фамилиясы, аты-жөнү,
туулган жылы, дареги, үй жана жумушчу телефондору көрсөтүлгөн
тизмени, ошондой эле уюштуруучулардын-юридикалык жактардын
аталышы, юридикалык дареги, орду, мамлекеттик каттоонун датасы
менен номери жана байланыш телефондору көрсөтүлгөн тизмени;
• уюштуруучулар фондго өткөрүп берүүчү мүлктүн акчалай жана (же)
башка түрдөгү жалпы наркын жана аны өткөрүп берүүнүн тартибин;
• фонддун уставын бекитүү жөнүндө;
• фонддун Башкармасынын жана Байкоо кеңешинин мүчөлөрүнүн
аттары жана даректери.
Мындан тышкары, чечимге бардык уюштуруучулар тарабынан кол
коюлуп, бардык уюштуруучулардын кол тамгалары нотариалдык түрдө
ырасталууга тийиш.
Фондду каттоонун тартиби жана мөөнөттөрү Кыргызстандагы бардык
башка КЭУлардыкы менен бирдей.
Фондду керээздин негизинде түзүү
Фондду керээздин негизинде түзүү мүмкүнчүлүгү мыйзамда
каралган (КЭУлар жөнүндө мыйзамдын 24-беренеси). Бул учурда керээздин
220

аткаруучусуна уюштуруучунун ыйгарым укуктары берилет. Бул ыйгарым
укуктар фонд катталгандан же эгерде фондду каттоого мүмкүн болбогондон
кийин токтотулат.
Баштапкы капитал
Фондду түзүү жөнүндө чечимди кабыл алуудагы маанилүү учурлардын
бири уюштуруучулар фондго өткөрүп берген мүлктүн жалпы баасын көрсөтүү
болуп эсептелет.
Анткен менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдары андай мүлктүн
минималдык өлчөмүнө карата, ошондой эле мүлктү өткөрүүнүн тартиби жана
мөөнөттөрү боюнча эч кандай талаптарды койбойт. Тажрыйбада капиталы
1 сом болгон фонд түзүүгө болот, же болбосо салым кошуунун мөөнөтү
чектелбейт деп аныктап койсо, бул фондду капиталсыз түзүүгө тете. Мындай
учурда фонд өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча, коомдук бирикмеден эч нерсеси
менен айырмаланбай калат.
Бул жагдай чоң көйгөй болуп эсептелбейт, себеби фонддорго атайын
салыктык жеңилдиктер берилбейт. Ал эми кайрымдуулуктун маданияты
жана инфраструктурасы өнүгүп келе жаткан шартта, нөлдөн баштап, кийин
акырындык менен капиталын топтоого берилген мындай мүмкүнчүлүк,
фонддун уюштуруучулары үчүн да, коом үчүн да дурус деп айтууга болот.
Анткен менен бара-бара бул маселени чечүүгө туура келет. Мисалы,
Францияда кайрымдуулук фондунун (коомго пайдалуу) уюштуруучулук
капиталы 762 000 евродон кем болбошу керек.
§ 5. Фондду башкаруу
Фонддун башкаруу органдары
Фонд башкаруунун татаал түзүмүнө ээ. Башкаруучулук чечимдерди
уюштуруучулар, Байкоо кеңеши жана Башкармалык кабыл ала алат.
Башкаруунун негизги органдары болуп Башкармалык жана Байкоочу кеңеш
эсептелет.
Байкоо кеңеши өзүнүн негизи боюнча фонддун жогорку башкаруучулук
органы болуп эсептелет. КЭУлар жөнүндө мыйзамдын 28-беренесине ылайык,
Байкоо кеңеши фонддун ишине, анын башкаруу органдары тарабынан
чечимдердин кабыл алынышына жана алардын аткарылышынын камсыз
кылынышына, фонддун каражаттарынын пайдаланылышына, фонд тарабынан
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мыйзамдардын жана уставдын сакталышына көзөмөлдүктү жүзөгө ашырат.
Мыйзам фонддун Байкоо кеңеши өз ишин коомдук башталышта жүзөгө
ашырат деп аныктайт. Бирок андай “башталыштар” конкреттүү түрдө эмнеден
көрүнөрү аныкталган эмес. Адатта, жөнөкөй тилде “коомдук башталыш”
дегенде, кээ бир ишмердүүлүктү ыктыярдуу жана акысыз аткарууну түшүнөбүз,
анткен менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бул шарттар эч
жерде конкреттүү түрдө аныкталган эмес. “Коомдук башталыштын” легалдуу
аныктамасы жок болгондуктан, бул дагы бир декларативдүү ченем деп айтууга
болот.
КЭУлар жөнүндө мыйзамдын 29-беренесине ылайык: “Эгерде устав
тарабынан мүчөлөрдүн андан көп саны каралбаса, фонддун Байкоо кеңешинин
курамында үч мүчө болууга тийиш. Укукка жөндөмдүү жеке жактар фонддун
Байкоо кеңешинин мүчөлөрү болушу мүмкүн”.
Фонддун Байкоо кеңешинин мүчөлөрүн дайындоонун жана чакыртып
алуунун жол-жобосу уставда белгиленүүгө тийиш.
Байкоо кеңешинин компетенциясына төмөнкүлөр кирет:
•

фонддун ишине жана фонддун иши менен саясатынын
багыттарын аныктоого көзөмөлдүк кылуу;
• уставга өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү;
• фондду кайра уюштуруу жөнүндө чечим кабыл алуу;
• фонддун Башкармасынын мүчөлөрүн дайындоо жана чакыртып
алуу;
• фонддун Башкармасынын наркы устав тарабынан аныкталгандан
жогорку келишимдерди түзүүгө уруксат берүү, ошондой эле
устав тарабынан аныкталган мүлктүн айрым түрлөрү менен
келишимдер жөнүндө чечимдерин бекитүү;
• кызыкчылыктардын карма-каршылыгы бар божомолдонгон
келишимдерди бекитүү;
• фонддун Башкармасы тарабынан даярдалган фонддун иши
жөнүндө жылдык отчетту бекитүү;
• фоңддун Башкармасынын коммерциялык ишкерчиликке катышуу
же аларга катышууну токтотуу жөнүндө чечимдерин бекитүү;
• уставга ылайык башка маселелерди чечүү.
Башкармалык фонддун аткаруу органынын ролун аткарат, ал фондду
башкарып жана үчүнчү жактар менен мамилелерде анын өкүлү болот
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(КЭУлар жөнүндө мыйзамдын 26-беренесинин 1-б.). Башкармалык бир же
андан көп мүчөлөрдөн — укукка жөндөмдүү жеке жактардан турушу мүмкүн.
Башкармалыктын мүчөлөрү фонддун Байкоочу кеңешинин чечими менен
дайындалат.
Фондду башкаруунун жүрүшүндө Башкармалык фонддун Байкоо
кеңешинин мыйзамдуу чечимдерин аткарууга тийиш.
Фонддун Башкармалыгынын мүчөлөрү өз милдеттерин үчүнчү
жактарга өткөрүп бере алышпайт, эгерде мындай жагдай уставда же фонддун
Байкоо кеңешинин чечими менен каралбаса.
Уюштуруучулар мыйзамда фондду башкаруунун өзүнчө органы катары
бөлүнгөн эмес. Анткен менен КЭУлар жөнүндө мыйзамдын 28-беренесинин
жоболоруна ылайык: “Фонддун Байкоо кеңешинин ушул статьяда саналып
өткөн компетенциясынын маселелерин кошуп алганда, фонддун ишинин
ар кандай маселелерин чечүү устав тарабынан фондду уюштуруучулардын
компетенциясына таандык кылынышы мүмкүн”. Бул ченем эгер кааласа,
фонддогу жогорку башкаруу органынын укугун уюштуруучулар ээлеп
алуусуна мүмкүндүк берет.
Мындан тышкары, КЭУлар жөнүндө мыйзамдын ошол эле 28-беренеси
уюштуруучуга эгерде устав тарабынан башкача белгиленбесе (бир пикирде
болгон уюштуруучулар),   фонддун Байкоо кеңешинин ар кандай чечимине
вето коюуга укук берет.
Кворум
Фонддун башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн уюштуруу боюнча
көпчүлүк маселелерди уставдын ыктыярына койгону менен, мыйзам чыгаруучу,
Башкармалыктын жана Байкоо кеңешинин отурумдарынын кворуму боюнча
талапты так койгон. Мүчөлөрүнүн жарымы отурумга катышса, Байкоо
кеңешинин отурумунун кворуму болот, ал эми Башкармалыктын кворуму
эгерде отурумда мүчөлөрүнүн жарымынан кем эмеси катышканда болот.
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Башкаруу органдарынын чечимдерин сот аркылуу толуктоо
Жарандык кодекстин 163-беренесинде сот фонддун уставына өзгөртүү
киргизүү боюнча чечим кабыл алышы мүмкүн деп аныкталганы менен,
фонддун башкаруу органдары мындай жагдайдан башка учурларда да соттун
чечимине муктаж болушу ыктымал. Соттун жардамы керек болушу мүмкүн
болгон дүйнөдө эң көп кездешкен жагдай мындайча: кандайдырбир себептерге
байланыштуу фонддун башкармалыгынын жогорку коллегиалдык органынын
бардык мүчөлөрү милдеттерин аткара алышпай, ал эми уюштуруучулар
каза болушкан же фонд керээз боюнча түзүлгөн учурларда. Ошондо
уюштуруучулардын укуктарын өткөрүп берүү мүмкүн эмес болгондуктан,
фонддун Башкармалыгынын жогорку органынын жаңы мүчөлөрүн – биздин
учурда Байкоо кеңешин шайлаганга эч ким жок болот. Эгерде Байкоо
кеңешинин курамын түзүүгө соттун ыйгарым укуктары жок болсо, фонд
өзүнүн ишмердүүлүгүн андан ары уланта албай калышы мүмкүн.
Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына: эгер
Байкоочу кеңешти түзүүнүн башка эч кандай жолу жок болсо, аны түзүү
жөнүндө чечим чыгаруу ыйгарым укугу сотко берилет деген толуктоо
киргизип коюу оң.
§ 6. Фонддун ишмердүүлүгүн токтотуу
Жоюу жөнүндө чечим кабыл алуунун соттук тартиби
Жарандык кодекстин 163-беренесине жана КЭУлар жөнүндө
мыйзамдын 28-беренесине ылайык, фондду жоюу жөнүндө чечимди сот
гана кабыл ала алат. Мындай жагдай фондду анын уюштуруучуларынын же
башкаруу органдарынын чечими боюнча ыктыярдуу түрдө жоюуга мүмкүн
эместигин билдирет. Анткени, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын
Жарандык процессуалдык кодексинде юридикалык жакты жоюу жөнүндө
чечим кабыл алуу үчүн атайын тартип каралган эмес. Ошондой эле фонд
ыктыярдуу жоюу жөнүндө доо менен кайрылышы мүмкүн эмес, анткени
доогер да жана жоопкер да өзү болуп калат.
Жарандык кодекстин 163-беренесине ылайык, фонд   кызыктыгы бар
жактардын арызы боюнча төмөнкү учурларда жоюлушу мүмкүн:
•

эгерде фонддун мүлкү өз максаттарын ишке ашырууга жетишсиз болсо
жана зарыл мүлктү алуу мүмкүнчүлүгү болбосо;

•

эгерде фонддун максаты ишке ашпагандай болсо, ал эми фонддун
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максаттарына зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүн болбосо;
•

фонддун ишмердиги анын уставында каралган максаттардан четтеген
учурда;

•

мыйзамда каралган башка учурларда.

Фондду жоюу үчүн келтирилген негиздердин үчүнчүсү, атап айтканда
“фонддун ишмердиги анын уставында каралган максаттардан четтеген
учурда” деп келтирилген негиз чынында жазалоо санкциясы болуп эсептелет,
жана жарандык укуктун негизги ыкмасына да, ушул баптын 2-параграфында
каралган фонддор жөнүндө мыйзамдардын максаттарына да ылайык
келбейт. Фондду жоюунун бул негизи фонддун уюштуруучуларынын укугун
түздөн-түз бузат, анткени көрсөтүлгөн учурда, фонддун конкреттүү кызмат
адамдарынын тартип бузуусу үчүн уюмдун өзү күнөөлөнүп жатат. Мындан
улам уюштуруучулардын мүлкү алар белгилеген максатта жумшалбай калат.
Фонд жоюлган учурда кредиторлордун талаптары канааттандырылгандан
кийин калган анын мүлкү уставда каралган максаттарга жумшалат (Жарандык
кодекстин 163-беренеси жана КЭУлар жөнүндө мыйзамдын 16-беренеси).
18-бап. Мекеме
§ 1. Мекеме түшүнүгү жана анын пайда болуу тарыхы
Мекеме - менчик ээси тарабынан башкаруучу, социалдык-маданий же
коммерциялык эмес башка функцияларды ишке ашыруу үчүн түзүлгөн жана
ал тарабынан толук же жарым-жартылай каржылануучу КЭУ.
Мекемелер негизинен өндүрүштүк эмес мүнөздөгү (саламаттыкты
сактоо, билим берүү уюмдар, ж.б.) баалуулуктарды жаратышат.
Мекеме – ыктыярдуу, өзүн өзү башкаруучу, коммерциялык эмес
түзүлүш, мекеменин уставында көрсөтүлгөн жалпы максаттарды жүзөгө
ашыруу үчүн кызыкчылыктардын жалпылыгынын негизинде бириккен
жарандардын демилгеси боюнча түзүлөт.
Коомдук мекеме – мүчөлүгү жок коомдук бирикме, анын максаты
катышуучулардын кызыкчылыктарына жооп берген жана көрсөтүлгөн
бирикменин уставдык максаттарына жооп берген кызматтардын конкреттүү
түрүн көрсөтүү болуп саналат. Өзүнүн укуктук табияты боюнча коомдук
бирикме түрүндөгү мекеме – жамааттык эркин түзүлүш.
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Жеке адамдардын бирликтерин мамлекеттик жөнгө салуу байыртадан
бери эле жүргүзүлүп келген; Римдин он эки таблицасында (б.з.ч V кылымдагы
мыйзамда) коллегиялар жөнүндө айтылат. Рим укуктарында бирикмелерге
эркиндик берилген. Солондун мыйзамдарынан, башкача айтканда, грек
укуктарынан алынган бул тартип, республика жоюлганга чейин колдонулган.
Орто кылымда да Европада ар кандай коомдук бирикмелер болгон, алардын
көп сандаган аталыштарын мисал катары келтирсек болот: ars, universitas,
corporacio, misteria, collegium, curia, ordo, matricola, fragilla ж.б. Немец
философу Гегель көз карандысыз бирикмелерди жогору баалап (Римдин
укуктук терминологиясына ылайык Гегель аларды корпорация деп атаган),
“үй-бүлө менен катар корпорация жарандык коомдо мамлекеттин адепахлактык экинчи негизин түзөт” деп белгилеген.
§ 2. Мекеменин укуктук макамы
Мекемени түзүү жана каттоо
Мекемелердин ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын 1996-жылдын 8-майында кабыл алынган Жарандык кодекси, 1999-жылдын 15-октябрындагы “Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы, ошондой эле башка ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салынат.
Мекеме бир же андан көп укукка жөндөмдүү жеке же (жана) юридикалык
жактар тарабынан аныкталган же аныкталбаган мөөнөткө түзүлүшү мүмкүн.
Мекеме менчик ээсинин (менчик ээлеринин) чечими боюнча түзүлүп, ал
төмөнкү маалыматты камтууга тийиш:
− мекеменин аталышын, юридикалык дарегин;
− менчик ээсинин - жеке жактардын фамилиясын, аты-жөнүн, туулган
жылын, дарегин, үйүнүн жана жумушчу телефонун көрсөтүү
менен тизмесин, ошондой эле уюштуруучулардын — юридикалык
жактардын аталышын, юридикалык дарегин, ордун, мамлекеттик
каттоонун датасы менен номерин жана байланыш телефондорун
көрсөтүү менен тизмесин;
− менчик ээси (менчик ээлери) мекемеге өткөрүп берүүчү мүлктүн
акчалай жана (же) башка түрдөгү жалпы наркын жана аны өткөрүп
берүүнүн тартибин;
− мекеменин уставын бекитүү жөнүндө;
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− мекеменин Башкармасынын жана мекеменин Байкоо кеңешинин
мүчөлөрүнүн аттарын жана даректерин.
     
Бардык менчик ээлери мекемени түзүү жөнүндө чечимге кол коюуга
жана өздөрү койгон колдорду нотариаттан ырастатууга тийиш.
Мыйзамда белгиленгендей, КЭУлар, анын ичинде мекемелер,
юридикалык жак статусун алууга укуктуу. Бул үчүн юридикалык жакты
каттоонун мыйзамда белгиленген жалпы тартибин аткаруу зарыл. Юридикалык
жактарды мамлекеттик каттоону юридикалык жактын жайгашкан (түзүлгөн)
жери боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана анын
аймактык органдары (каттоо органдары) жүргүзөт.
Юридикалык жакты каттоо үчүн тийиштүү каттоо органына мекемени
түзүү жөнүндө арыз берилип, ага мамлекеттик же расмий тилде түзүлгөн
уюштуруу документтери эки нускада тапшырыш керек.
КЭУнун уставы (жобосу), ошондой эле мекемени түзүү жөнүндө
уюштуруучунун же уюштуруучулардын чечими уюштуруу документтери  
болуп саналат.
Уставда мекемени уюштуруунун жана анын ишмердүүлүгүнүн
принциптери, мекеменин максаты жана милдеттери, ошондой эле
ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары; анын органдарынын укуктук абалы
жана аларды түзүүнүн, кайра уюштуруунун жана жоюунун тартиби;
ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү, чечимдерди кабыл алуунун тартиби; ошондой эле
мекеменин мүлкүн жана финансылык каражаттарын алуунун, колдонуунун,
тескөөнүн тартиби камтылат.
Мекемелердин кээ бир түрлөрү үчүн мыйзам уставда көрсөтүү үчүн
атайын талаптарды коюшу мүмкүн. Мисалы, билим берүү мекемелеринин
уставында милдеттүү түрдө төмөндөгүдөй бөлүмдөр болушу керек: аталышы,
жайгашкан жери, статусу, уюштуруучусу, уюштуруучулук-укуктук формасы,
билим берүү процессинин максаты, билим берүү программаларынын типтери
жана түрлөрү, окутуу жана тарбиялоо жүргүзүүнүн тили, окуучуларды жана
тарбиялануучуларды кабыл алуунун тартиби, окутуунун ар бир этабында
окуунун узактыгы, окуучуларды, тарбиялануучуларды окуудан чыгаруунун
тартиби жана негиздери, аралык аттестацияда баалардын системасы,
анын формалары жана тартиби, окуучулардын, тарбиялануучулардын
сабактарынын режими, акы төлөнүүчү билим берүү кызматтарынын болушу
227

жана аларды көрсөтүүнүн тартиби, билим берүү уюмунун жана окуучулардын,
тарбиялануучулардын, алардын ата-энелеринин ортосундагы мамилелерди
регламенттөөнүн тартиби,   каржылык жана чарбачылык ишмердүүлүктүн
түзүмүнүн сүрөттөлүшү, персоналды топтоонун тартиби жана эмгек акы
төлөөнүн шарттары, уставды өзгөртүүнүн тартиби, кайра уюштуруунун жана
жоюунун тартиби, билим берүү процессинин катышуучуларынын укуктары
жана милдеттери, билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгүн жөнгө салган
локалдык акттардын түрлөрүнүн тизмеси.
Каттоочу орган арыз жана ага тиркелип зарыл документтер сунуш
кылынган күндөн тартып 10 күндүн ичинде юридикалык жакты каттоого
милдеттүү.  Документтердин толук топтому берилген күн, арыз сунушталган
күн болуп эсептелет. Сунушталган уюштуруу документтери Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келбеген
себеп менен гана юридикалык жакты мамлекеттик каттоодон баш тартылышы
мүмкүн. Эгер баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынса, каттоочу орган арыз
сунушталган күндөн тартып 10 күндүн ичинде, бузулган мыйзамга милдеттүү
түрдө шилтеме берүү менен, баш тартуунун негиздерин камтыган кат
жөнөтүүгө милдеттүү.
Белгилей кетүүчү нерсе, аныктамасы боюнча мекеме КЭУ болуп саналат.
Анткен менен ал ишкердик ишмердүүлүк жүргүзүүгө укуктуу, анткени андай
ишмердүүлүк мекемени түзүүнүн максаттарына жетүү үчүн кызмат кылат
жана ал максаттарга ылайык келет.
Мекеменин укуктары жана милдеттери
Уставдык максаттарды аткаруу үчүн мекеме төмөнкүлөргө укуктуу:
• өз ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматты эркин жайылтууга;
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•

мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өзүн өзү
башкаруу органдарынын чечимдеринин иштеп чыгарылышына
катышууга;

•

жалпыга маалымдоо каражаттарын уюштурууга жана басма
ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө;

•

мамлекеттик бийлик органдарында, жергиликтүү өзүн өзү
башкаруу органдарында жана коомдук бирикмелерде өз укуктарын,
мыйзамдуу кызыкчылыктарын көрсөтүүгө жана коргоого;

•

коомдук жашоонун ар кандай маселелери боюнча демилге көтөрүп

чыгарууга, мамлекеттик бийлик органдарына сунуш киргизүүгө;
•

аткарган ишине, көрсөтүлгөн кызматтарга, өндүрүлгөн өнүмдөргө
муктаждыкка жараша өз ишмердүүлүгүн пландаштырууга жана
өнүгүүнүн перспективаларын аныктоого;

•

эмгек акы төлөөнүн формаларын жана системаларын, башкаруу
органдары менен макулдашуу боюнча мекеменин түзүмүн жана
штаттык ырааттамасын аныктоого жана бекитүүгө;

•

Колундагы
каржы
ресурстарынын,
насыялардын
жана
каржылоонун башка булактарынын эсебинен негизги жана
жүгүртүм каражаттарын алууга же ижарага алууга.

Укуктар менен катар мекеменин албетте милдеттери да бар. Мекеменин
милдеттерине булар кирет: мыйзамды, жалпыга таанылган принциптерди
жана эл аралык укуктардын ченемдерин, өзүнүн уставын жана башка укуктук
ченемдерди сактоо; финансылык-чарбалык жана башка ишмердүүлүктүн
жыйынтыктарынын бухгалтердик учётун ыкчам жүргүзүү, статистикалык
отчеттуулукту жүргүзүү. Мекеме тийиштүү органдарга барып, күчүндөгү
мыйзамда аныкталган тартипте жана мөөнөттөрдө ишмердүүлүгүнүн
жыйынтыктары жөнүндө отчёт тапшырууга; жыл сайын өз мүлкүн колдонуу
жөнүндө отчетту жарыялоого же ал отчет менен таанышууга жеткини
камсыздоого; бирикме жөнүндө тийиштүү маалыматты көрсөтүү менен кошо
өз ишмердүүлүгүнүн улантылышы жөнүндө тийиштүү органдарды жыл сайын
маалымдоого; тийиштүү органдын талабы боюнча өз ишмердүүлүгү жөнүндө
отчёт берүүгө; жерди жана башка жаратылыш ресурстарын туура эмес
колдонуудан, айлана-чөйрөнү булгоодон, өндүрүштүн коопсуздук эрежелерин,
өзүнүн чарбалык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарынын натыйжасында
жумушчулардын, калктын жана өнүмдөрдү колдонуучулардын саламаттыгын
сактоо боюнча санитардык-эпидемиологиялык ченемдерди жана талаптарды
бузуудан улам келтирилген залалдын ордун толтурууга милдеттүү.
Мекеменин мүлкү
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мекеменин мүлкү
ага ыкчам башкаруу укугунда бекитилип берилет. Мүлктү ыкчам башкаруу
укугу бул жарандык мыйзамдагы буюм укугунун өзгөчө түрү. Эгер мүлк
мекемеге ыкчам башкаруу укугу боюнча бекитилип берилсе, демек ал мүлккө
ээлик кылууга, колдонууга жана башкарууга укуктуу. Анткен менен мекеменин
мындай ыйгарым укуктары мекеменин ишмердүүлүгүнүн максаттарына жана
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менчик ээсинин тапшырмаларына ылайык жүзөгө ашырылат.
Мекемеге ыкчам башкаруу укугунда бекитилип берилген мүлктүн
менчик ээси ашыкча, колдонулбаган же ыксыз колдонулган мүлктү алып
коюуга жана аны өзүнүн ыктыяры боюнча башкарууга укуктуу.
Мекеме ага бекитилип берилген мүлктү, ошол мүлктүн менчик ээсинин
макулдугу менен гана бирөөгө берүүгө же башка жол менен башкарууга
укуктуу. Бул мекеменин кирешелерин бөлүштүрүүнүн тартиби мүлктүн ээси
тарабынан аныкталат.
Мекеме ага бекитилип берилген мүлктү жана ага смета боюнча бөлүнүп
берилген каражаттардын эсебинен алынган мүлктү бирөөгө берүүгө же
башка жол менен башкарууга укугу жок. Уюштуруу документтерине ылайык,
мекемеге киреше алып келүүчү ишмердүүлүк жүргүзүү укугу берилиши
мүмкүн. Мындай учурда андай ишмердүүлүктөн түшкөн кирешелер жана
ошол кирешелердин эсебинен алынган мүлктөр мекеменин өз алдынча
башкаруусуна түшөт жана өзүнчө баланска эсепке алынат.
Мекемелердин жоопкерчилиги
Мекемелер, анын ичинде юстиция органдарында катталбаган
мекемелер, мыйзамды бузган учурда аныкталган жоопкерчилик тартышат.
Мекеме ал негизделген учурдан баштап жана күчүндөгү мыйзамды
бузганда конституциялык-укуктук (мамлекеттик укуктук) жоопкерчилик
тартат.
Юридикалык жак катары мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин
мекеме ар кандай жарандык-укуктук мамилелерди түзүүгө укуктуу (келишим
түзүүгө ж.б.). Бул учурда жарандык-укуктук жоопкерчилик башталат. Мекеме
өзүнүн милдеттери боюнча анын ээлигиндеги акча каражаттары менен
жооп берет. Каражаттар жетишсиз болсо, мекеменин милдеттери боюнча
субсидиардык жоопкерчиликти анын менчик ээси тартат.
Мамлекет жана мекеме
КЭУ болуп катталган мекеме жөнүндө кеп болуп жатканын эскерте
кетели. Ошондуктан мамлекет жана мекеменин ортосундагы өз ара
аракеттешүүлөрдү уюштуруу принциби ушул статустун алкагында каралат.
Мамлекеттик
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эмес

КЭУлардын

ишмердүүлүгүн

мамлекет

жетектебегени абдан маанилүү. Өз ара кийлигишпөө принциби иштейт:
мекеменин ишмердүүлүгүнө мамлекеттик бийлик органдарынын жана
алардын кызматкерлеринин кийлигишүүсүнө жол берилбейт, жана мекемелер
да алардын ишине кийлигишпейт.   Мекеме жана мамлекеттин ортосундагы
коомдук мамилелер укук ченемдери менен жөнгө салынган жана баш ийүү же
субординациялык мүнөзгө ээ эмес.
Ошону менен бирге мыйзамда мамлекеттин жана КЭУнун өз ара
аракеттешүүсүнүн конкреттүү маселелери боюнча белгиленген ыйгарым
укуктар бекитилген. Мисалы, мекеме мамлекеттик бийлик органдарынын
жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын чечимдеринин иштеп
чыгарылышына катышууга; чогулуш, митинг, демонстрация, жүрүш жана
нааразычылык акцияларын уюштурууга; өзүнүн жана катышуучуларынын
кызыкчылыктарын көрсөтүүгө жана коргоого; мамлекеттик бийлик
органдарына сунуш киргизүүгө жана башкаларга укуктуу. Мекемелер өз
алдынча мыйзам чыгара алышпайт, бирок мыйзамда белгиленген учурларда
жана формаларда бул процесске катыша алышат. Кээде алардын таасири
олуттуу болушу мүмкүн.
§ 3. Мекемени башкаруу органдары
Мекеменин башкаруу органдарынын түзүмү, аны түзүүнүн жана
ишмердүүлүгүнүн тартиби, ошондой эле ыйгарым укуктары мекеменин
менчик ээси (ээлери) тарабынан уставда аныкталат.
Жарандык кодекстин 88-беренесине ылайык, юридикалык жак өзүнүн
катышуучулары аркылуу граждандык укуктарга ээ боло алат жана граждандык
милдеттерди өзүнө ала алат. Бул учурда катышуучулар катары жетекчилик
жана көзөмөлдөөчү органдарды түшүнөбүз.
Эреже катары, мекеменин жогорку органы Уюштуруучу (эгер мекемени
бир жак түзсө) же Уюштуруучулардын чогулушу (эгер мекеме бир нече жактар
тарабынан түзүлсө) болуп эсептелет.
Жогорку органдын компетенциясына мекеменин ишмердүүлүгүнүн эң
маанилүү маселелери кирет, жана алар уставда чагылдырылат, мисалы:
− уставга өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү;
− коомдук бирикменин ишинин артыкчылык берилген багытын аныктоо,
анын мүлкүн пайдалануунун тартиби;
− коомдук бирикмеге мүчөлүккө кабыл алуу жана андан чыгаруу (эгерде
уставда башкача каралбаса);
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−
−
−
−
−
−

башкаруу органдарын түзүүнүн тартиби;
иш жөнүндө жылдык отчетту жана жылдык балансты бекитүү;
филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзүү жөнүндө чечим;
ишке башка юридикалык жактардын катышуусу;
кайра уюштуруу жана жоюу;
устав тарабынан коомдук бирикменин башка органдарынын
компетенциясына таандык кылынган башка маселелер.
Мекеме башкаруунун башка органдарын да түзө алат. Бул маселеде
мыйзам чыгаруучу мекеменин уюштуруучуларына толук эркиндик берген.
Мындай башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары, аны түзүүнүн жана
ишмердүүлүгүнүн тартиби мекеменин уставы менен жөнгө салынат.
Мисалы, мекемеде дайыма иштөөчү жамааттык же жеке аткаруучу
орган түзүүгө болот (башкармалык, директор ж.б.). Мекеменин жогорку
органынын бөтөнчө компетенциясын түзбөгөн бөлөк бардык маселелерди
чечүү аткаруучу органдын компетенциясына кирет.
Уюштуруучулардын каалоосу боюнча, мекемеде байкоочу орган да
түзүлүшү  мүмкүн (байкоочу кеңеш, кеңеш ж.б.).

Атайын укуктук макамга ээ
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коммерциялык эмес уюмдар
19-бап. Кайрымдуулук уюмдары
§ 1. Кайрымдуулук уюмдардын пайда болуу тарыхы
Ар бир өнүккөн маданият филантроптук ишмердүүлүктү тигил же
бул формада колдоо, мыйзамдуу түрдө уюштуруу зарылчылыгына туш
болот. Байыркы кытайларда, индиялыктарда, египеттиктерде кайрымдуулук
фонддорунун жеке түрлөрү болгон. Байыркы Грецияда жана Байыркы
Римде да кайрымдуулук фонддору көп болгон. Ислам дини мындай
фонддордун абдан көп санда жаралышына түрткү берди,   алар “вакуф”
деп аталчу. Араб тилинен которгондо бул сөз “жарандык жүгүртүмдөн
алынып жана мамлекет тарабынан диний же кайрымдуулук максаттарына
өткөрүп берилген мүлк” деген мааниге ээ. Орто кылымдарда католиктик
чиркөөлөр, ошондой эле муниципалитеттер жана гильдиялар кайрымдуулук
уюмдарынын каражаттарын монастырларды, жетим үйлөрүн, мектептерди
жана ооруканаларды камсыздоого, көпүрөлөрдү, маяктарды оңдоого жана
жолдорду сактоого кеңири колдонушкан. Натыйжасында филантроптук
фонддорго ар кандай социалдык, экономикалык, саясий, идеологиялык жана
башка функциялар берилген.
Ири кайрымдуулук фонддорун түзүүнүн пионерлери АКШнын өтө
бай өнөр-жай ээлери жана банк магнаттары болушкан. Алардын биринчи
катарындагы адамдар - Э. Карнеги, Дж. Рокфеллер, Г. Форд. Кайрымдуулук
ишмердүүлүгү АКШда XIX кылымдын башталышына чейин эле белгилүү
болгон. XVIII кылымда Б. Франклиндин аракети менен бай адамдар кайрымдуулук максатындагы каражаттарынын орчундуу бөлүгүн динге эмес, коомго пайдалуу башталыштарды өбөлгөлөөгө жумшай башташкан. Буга байланыштуу Америкада фонддор жөнүндө мыйзам кабыл алынып, анын негизине
англиялык “Кайрымдуулук фондунун статусу” коюлган. Биринчи ири америкалык фонд – “Жалпыга бирдей жалпы билим берүү кеңеши” – 1902-жылы      
Дж. Рокфеллер тарабынан түзүлгөн, андан кийин 1905-жылы   Э. Карнеги
өзүнүн атынан “Карнеги фондун” түзүп, ал өлкөдө билим берүүнү жайылтууга өбөлгө түзүп, колледждерди, университеттерди, китепканаларды, мектептерди ж.б. материалдык жактан колдоого арналган. 1907-жылы “Рассел Сейдж
Фаундейшн” фонду, 1911-жылы “Карнеги корпорейшн оф Нью-Йорк” фонду,
1913 жылы " Рокфеллер фонду” пайда болот. Аталган фонддор экономикадагы монополиянын позицияларын, ички жана тышкы саясатты бекемдөөгө
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багытталган, финансылык ресурстар жагынан кубаттуу механизмдин негизин
түзүшкөн. Бул фонддордун түзүлүшү америкалык коомдо өтө бай адамдардын
мол байлыгын түбөлүккө калтыруучу эң эле мыкты иш-чара катары каралган.
Улуу Британияда да кайрымдуулук салттары бекем сакталган салттардын бири болуп саналат. Өлкөнүн жарандарынын жардамга муктаж адамдардын пайдасына кайрымдуулук садага берүүгө болгон мамилеси буга күбө.
Азыркы учурда Англияда 400 000 ашык кайрымдуулук уюмдары бар. Өлкөдөгү
бардык ыктыярдуу уюмдар экономикалык ишкердүүлүктүн таасирдүү тармагын түзүшөт: катталган кайрымдуулук уюмдарынын бир гана 1990-жылга карата кирешеси болжол менен 19 миллиард фунтту түзгөн.
Муктаж адамдарга жардам берүү боюнча ислам салттарына жана мыйзамдарына кайрыла турган болсок, ислам дини абдан эрте, жаралгандан кийин
дароо эле, кедей-кембагалдарга өзүнүн боорукердигин билдирип, алардын жашоосуна кам көрүп жана турмуштук абалын жакшыртууга көмөк көрсөткөн.
Ислам дини бай адамдардан жокчулуктун азабын тарткан кедейлерге көңүл
бурууну жана ар кандай жолдор менен аларга жардам берүүнү талап кылат.
Калыс жана адилеттүү экономикалык түзүлүштү орнотууга аракет кылуу
менен, ислам дини өндүрүштүн каражаттарын бөлүштүрүүдөгү теңсиздик,
коомдун бай адамдары тарабынан анын башка мүчөлөрүнүн кызыкчылыгы
үчүн берилген ыктыярдуу садакаларынын эсебинен   теңделиши   керек деп
үйрөтөт. Исламдын негиздеринин бири “зекет” төлөө болуп саналат. “Зекет” –
капиталга (мүлккө эмес) салык салуунун өзгөчө системасы, аны колунда бар
адамдар төлөшөт. Бул салык мамлекеттин керектөөлөрүн гана эмес, кедейлердин керектөөлөрүн да камсыздайт. Башкача айтканда, бул система мамлекеттин талаптарына гана жооп бербестен, социалдык жетиштүүлүктү камсыздоону кепилдейт. Исламдык көз караштан алып караганда, кедейлерге берилген
“зекет”, садака эмес, ага укуктук түрдө таандык нерсе катары кабыл алынат.
Ислам ыктыярдуу кайыр-садагаларга өтө чоң маани берет жана колунда бар
адамдарды кедейлердин, алсыздардын, жетимдердин жана майыптардын
муктаждыктары жөнүндө унутпаганга чакырат. Алардын кыйынчылыктарын
кошо көтөрүшүүгө өз ыктыярынан аракеттенүү, кудайдын ыраазычылыгын
алууга татыктуу жана руханий жактан көтөрүлүү үчүн маанилүү иштердин
бири болуп саналат. Азыркы учурда Иранда 20 миңден ашык ушундай кайрымдуулук уюмдары бар, алардын кээ бирлери бир нече кылымдан бери иштеп келишет. Бир эле Тегеранда алардын саны 2,5 миңден ашык.
Калыптанып калган дүйнөлүк тажрыйбага таянып, мыйзам кабыл
алуучу Кыргызстанда да кайрымдуулук ишмердүүлүгүн өнүктүрүү үчүн
нормативдик база түзүү жөнүндө чечим кабыл алган. 1999-жылдын
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6-ноябрындагы №119 «Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамы кабыл алынгандан кийин кайрымдуулук
ишмердүүлүгү атайын нормативдик жөнгө салууга ээ болду. Бул мыйзамды
Кыргызстанда кайрымдуулук ишмердүүлүгүн укуктук жөнгө салуудагы
биринчи саамалык деп айтууга болот.
§ 2. Кайрымдуулук уюм түшүнүгү
1999-жылдын 6-ноябрындагы №119 «Меценаттык жана соопчулук
иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (мындан ары –
Мыйзам) 5-беренесине ылайык, бүтүндөй коомдун же адамдардын айрым
категорияларынын кызыкчылыктарында кайрымдуулук ишин жүзөгө ашыруу
жолу менен ушул Мыйзамда каралган максаттарды ишке ашыруу үчүн
түзүлгөн мамлекеттик эмес (коммерциялык эмес) уюм кайрымдуулук уюму
болуп саналат.
Жогоруда келтирилген аныктама кайрымдуулук уюмуна мүнөздүү
төмөндөгүдөй белгилерди бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет:
1. Мамлекеттик эмес мүнөз.
Биринчиден, кайрымдуулук уюму – бул баарыдан мурда мамлекеттик эмес уюм. Мамлекет өзүнүн ыйгарым укуктуу органдарынын же кызмат
адамдарынын атынан кайрымдуулук уюмунун уюштуруучусу, катышуучусу
же мүчөсү боло албайт. Анткен менен бул мамлекет кайрымдуулук уюмдарынын ишмердүүлүгүнөн четте турат дегенди билдирбейт. Алсак, Мыйзамдын
11-беренесине ылайык, мамлекет кайрымдуулук ишмердүүлүгүнүн катышуучуларынын укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышынын жана корголушунун кепили болуп саналат. Мындан тышкары, жогоруда
көрсөтүлгөн укуктарды жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылган кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.
Мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдары кайрымдуулук уюмдарына төмөндөгүдөй формада
колдоо көрсөтүүсү мыйзамда каралган:
• Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык салыктар,
бажылык жана башка жыйымдарды жана төлөмдөрдү төлөө боюнча
жеңилдиктерди жана башка жеңилдиктерди берүү;
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•

•
•

кайрымдуулук уюмдарын материалдык-техникалык жактан
камсыздоо жана субсидиялоо (анын ичинде мамлекеттик уюмдар
көрсөткөн кызматтарга төлөөлөрдөн, мамлекеттик мүлктү
пайдалануу үчүн акы төлөөдөн толук же жарым-жартылай
бошотуу);
кайрымдуулук
уюмдары
иштеп
чыккан
кайрымдуулук
программаларын конкурстук негиздее каржылоо;
мыйзамдарда каралган тартипте жүзөгө ашырылуучу мамлекеттик
мүлктү мамлекеттен ажыратууда жана менчиктештирүүдө аны
акысыз же жеңилдетилген   негизде кайрымдуулук уюмунун
менчигине берүү түрлөрүндө колдоо көрсөтүү.

Анткен менен берилген укуктарды кыянаттык менен пайдалануунун
алдын алуу максатында, айрым кайрымдуулук уюмдарына, алардын
уюштуруучуларына (мүчөлөрүнө) жана кайрымдуулук ишинин башка
катышуучуларына жекече тартипте салыктык жеңилдиктерди берүүгө тыюу
салынат. Андан тышкары, мыйзамдарда белгиленген салыктык жана башка
жеңилдиктерге укуктуулукту кайрымдуулук уюму мамлекеттик каттоодон
өткөн учурдан тартып алат.
Кайрымдуулук
уюмдары
менен
мамлекеттик
органдардын
ортосундагы өз ара аракеттешүүлөрдүн мыйзамда бекитилген эң маанилүү
формасы кайрымдуулукту колдоо боюнча кеңештерди (комитеттерди)
түзүү мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Мындай комитеттердин иштеши
кайрымдуулук ишмердүүлүгүн натыйжалуу жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
Мындай комитеттердин курамына мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлик
органдарынын, кайрымдуулук уюмдарынын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн,
коомдук ишмерлерди киргизүү сунушталат. Бирок ошол эле учурда мындай
кеңештер (комитеттер) кайрымдуулук ишмердүүлүгүнүн катышуучуларына
карата бийликтик ыйгарым укуктарга ээ болушпайт, алардын чечимдери
сунуштук мүнөздө болорун белгилеп кетүү зарыл.
2. КЭУ.
Экинчиден, кайрымдуулук уюму – КЭУ. Демек, «көрсөтүлгөн уюмдар
үчүн пайда табуу ишмердүүлүктүн негизги максаты болуп саналбайт»жана
«алынган киреше анын катышуучуларынын (мүчөлөрүнүн) ортосунда

236

бөлүштүрүлбөйт»38. Ошентип, коммерциялык уюмдар кайрымдуулук уюмдары
боло алышпайт. Анткен менен мындай суроо жаралат: кайрымдуулук уюму
бул КЭУнун өз алдынча уюштуруучулук-укуктук формасыбы же КЭУнун
статусубу? Мыйзамдын маанисинен улам кайрымдуулук уюму КЭУнун
өз алдынча уюштуруучулук укуктук формасы эмес экендиги келип чыгат,
анткени Мыйзамдын 6-беренесинде кайрымдуулук уюмдарын коомдук
бирикме, фонд, мекеме жана башка формаларда түзүү мүмкүнчүлүгү
каралган. Ошентип, кайрымдуулук уюму – бул кайрымдуулук ишмердүүлүгүн
жүргүзгөн мамлекеттик эмес КЭУ алган статус деп тыянак чыгарууга болот.
Кайрымдуулук уюмдары КЭУлар формасында түзүлгөндүктөн,
Жарандык кодекстин, КЭУ жөнүндө мыйзамынын жана башка атайын
мыйзамдардын бардык ченемдери жана жоболору аларга  тийиштүү. Жогоруда
келтирилген ченемдик укуктук актылар уюмдун укуктук статусун гана эмес,
мындай уюмдарды түзүүнүн, кайра уюштуруунун жана жоюунун тартиптерин
аныктайт.
Бирок, КЭУлардын айрымдары кайрымдуулук уюмдун статусуна ээ
боло албай турганын белгилеп өтүү зарыл. Мисалы, коммерциялык эмес
кооперативдер мындай статуска ээ боло алышпайт, анткени, алар ишке
ашырган максаттар коомго пайда алып келбейт, ошондо эле мамлекеттик
ишканалар же органдар тарабынан түзүлгөн мекемелер да кайрымдуулук уюм
статусуна ээ боло алышпайт.
3. Кайрымдуулук ишмердүүлүгүн жүргүзүү
Үчүнчүдөн, бардык кайрымдуулук уюмдары өз максаттарына
кайрымдуулук ишмердүүлүгүн жүргүзүү аркылуу жетишишет. Жарандардын
жана юридикалык жактардын жарандарга же юридикалык жактарга мүлктү,
анын ичинде акча каражаттарын пайда көздөбөй (акысыз же жеңилдетилген
шарттарда) берүү, пайда көздөбөй иштерди аткаруу, кызмат көрсөтүүлөрдү,
башка колдоолорду көрсөтүү боюнча ыктыярдуу ишти жүзөгө ашыруулары
-кайрымдуулук ишмердүүлүгү деп таанылат (Мыйзамдын 1-беренеси).
Кайрымдуулук иши төмөнкү максаттарда жүзөгө ашырылат:
− жарандарды социалдык жактан колдоо жана коргоо, анын ичинде
аз камсыздалган жарандардын материалдык абалын жакшыртуу,
жумушсуздарды, майыптарды жана өздөрүнүн мүчө-боюнун жана
(же) интеллектуалдык өзгөчөлүктөрүнөн, башка жагдайлардан улам
өз укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын өз алдынча ишке
38

Чернега К.А. Кайрымдуулук уюмдарынын укуктук абалы// «Россиянын коммерциялык эмес уюмдары» - 2003.
-№5. - http:/finpress.ru/nko/arhiv/2003/5/1.html   

237

−

−

−
−
−

−
−
−

ашыра албаган башка адамдарды социалдык жактан реабилитациялоо;
табигый кырсыктардын, экологиялык, өнөр жайлык же башка
кыйроолордон, социалдык, улуттук, диний чыр-чатактардан жана
айласыздан көчүүдөн жапа тарткандарга жардам берүү;
элдер ортосундагы тынчтыкты, достукту жана ынтымактуулукту
чыңдоого, социалдык, улуттук, диний чыр-чатактардын алдын алууга
көмөк көрсөтүү;
инсандын билим берүү, илим, маданият, искусство, агартуу
чөйрөсүндөгү ишине, рухий өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү;
энени, баланы коргоого көмөк көрсөтүү;
жарандардын саламаттыгын профилактикалоо жана коргоо
чөйрөсүндөгү ишке, ошондой эле, саламаттыкты сактоочу турмуш
ыңгайын пропагандалоого, жарандардын адептик-психилогиялык
абалын жакшыртууга көмөк көрсөтүү;
дене тарбия маданияты жана массалык спорт чөйрөсүндөгү ишке
көмөк көрсөтүү;
курчап турган табигый чөйрөнү сактоо жана жаныбарларды коргоо;
тарыхый, диний, маданий же табиятты сактоочу мааниге ээ болгон
имараттарды, объекттерди жана аймактарды жана көрүстөндөрдү
сактоо жана талаптагыдай күтүү.

Жогоруда келтирилген тизме толук болуп саналат жана мыйзамдык,
локалдык ченемдик укуктук актыларында конкреттелиши мүмкүн.
Ошол эле учурда Мыйзам кайрымдуулук ишине кайсыл иштер кирбей
турганын да аныктайт, тактап айтканда төмөнкүлөр кайрымдуулук иши болуп
эсептелбейт:
• коммерциялык уюмдарга акчалай жана башка материалдык
каражаттарды жөнөтүү, башка түрлөрдө жардам көрсөтүү;
•

саясий партияларга, кыймылдарга, топторго жана өнөктүктөргө колдоо
көрсөтүү.

Россиялык окумуштуулар белгилегендей, кайрымдуулук ишине үч
классикалык белгилер мүнөздүү – ыктыярдуулук, пайда көздөбөө жана
жардам көрсөтүүчү адамдын тандоо эркиндиги. Бул белгилердин бардыгын
революцияга чейинки изилдөөчүлөр 19-кылымдын аягында 20-кылымдын
башында чыгарышкан, ал эми заманбап интерпретацияда бир катар
өзгөчөлүктөр бар39. Биринчиден, кайрымдуулук ишинин аныктамасынан улам,
пайда көздөбөө салыштырмалуу мүнөзгө ээ, анткени ишти акысыз гана эмес,
Чернега К.А. Россия Федерациясында кайрымдуулук ишин укуктук жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү//
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жеңилдетилген шартта аткарууга да жол берилет. Экинчиден, кайрымдуулук
жардам көрсөтүүнүн жүйөлөрү укуктук мааниге ээ эмес. Мисалы, мыйзамда
кайрымдуулук уюмдарында колдонулган жүйөө негиздери же моралдыкэтикалык стандарттар аныкталышы мүмкүн40.
Кайрымдуулук ишинин катышуучуларына булар киришет:
Кайрымдуулар же ыктыярчылар – ыктыярдуулук негизинде жана
анын максаттарын тандоо эркиндигинин негизинде, анын ичинде мурдатан
түзүлгөн кайрымдуулук уюмуна колдоо көрсөтүү же жаңы уюм түзүү жолу
менен кайрымдуулук ишин жүзөгө аткарган жарандар жана юридикалык
жактар.
• Кайрымдуулук алуучулар - кайрымдуулук иши алардын
кызыкчылыктарында жүзөгө ашырылган жарандар жана
юридикалык жактар41.
§ 3. Кайрымдуулук уюмунун укуктук макамы
Кайрымдуулук уюмдарынын укуктук статусу төмөнкү ченемдик
укуктук актылар менен аныкталат:
1)
Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 2010-жылдын 27-июну;
2)
Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси, 1-бөлүм, 1996-жылдын
8-майы, №15;
3)
«Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы,  1999-жылдын 15-октябры, №111;
4)
«Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы, 1999-жылдын 6-ноябры, №119;
5)
«Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик
каттоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2009-жылдын
20-февралы, №57;
6)
Кыргыз Республикасынын Салык rодекси, 2008-жылдын 17-октябры,
№230.
Кыргыз
Республикасынын
Конституциясынын
ченемдери
кайрымдуулук уюмдарынын ишин укуктук жөнгө салуунун негизин түзөт.
Ошентип, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 53-беренесинин
3-бөлүмүндө, Кыргыз Республикасында кайрымдуулукту өнүктүрүү колдоого
алынат деп бекитилген. Бул ченем кайрымдуулуктун жана тийиштүү
Кененирээк ошол эле жерден караңыз.
Штаба Р.С. Кайрымдуулук ишмердүүлүгү// «Россиялык салык курьери» - 2002. - №23. -  
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мыйзамдардын өнүгүшүнө негиз салган.
Жарандык мыйзамдардын ченемдери жогоруда келтирилген
конституциялык жобону өнүктүрүшөт. Эң оболу, Жарандык кодекс кандай
юридикалык жактар КЭУларга кирерин аныктап, жарандык жүгүртүмдүн
катышуучулары катары алардын укуктарын жана милдеттерин бекитет
жана негизги уюштуруучулук-укуктук формаларды белгилейт. Жарандык
кодекстин 85-беренесинин 3-бөлүгүндө жана 162-беренесинде кайрымдуулук
фонддорун түзүүгө мүмкүнчүлүк каралганы менен, бул кайрымдуулук
уюмдарын тек гана фонд формасында түзүүгө болот дегенди билдирбейт. Буга
чейин белгиленгендей, «Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинде, кайрымдуулук уюмдары
мамлекеттик эмес КЭУлардын кайсыл болбосун формасында түзүлө алат деп
белгиленет.
КЭУ жөнүндө мыйзамы Жарандык кодекстин жоболорун бир кыйла
кеңейтет. Аталган мыйзам Жарандык кодекске кошумчаланып, коомдук
бирикме, фонд жана мекеме сыяктуу уюштуруучулук-укуктук формалардын
ишмердүүлүгүн майда-чүйдөсүнө чейин регламенттейт.  
2009-жылдын 20-февралындагы №57 «Юридикалык жактарды,
филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамы юридикалык жактарды, анын ичинде кийин
кайрымдуулук уюм статусун ала алыша турган КЭУларды каттоонун тартибин
аныктайт.
Кайрымдуулук уюмдарынын укуктук статусун аныктоодо «Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
(мындан ары – Мыйзам) өзгөчө мааниге ээ.
Мыйзамдын 7 жана 9-беренелеринде кайрымдуулук уюмдарынын
укуктары бекитилген, аларга булар кирет:
• кайрымдуулук ишин жүргүзүү;
• ресурстарды тартуу жана соода-сатыктан тышкары иштерди алып
баруу боюнча иш жүргүзүү;
• ишкердик ишмердүүлүктү жүргүзүү;
• чарбалык коом уюштуруу;
• менчигинде же башка мүлктүк укугунда: имараттар, курулуштар,
жабдуулар, акчалай каражаттар, баалуу кагаздар, маалыматтык
ресурстар, башка мүлк болушу мүмкүн;
• эл аралык кайрымдуулук ишин жүргүзүү.
Бир караганда, кайрымдуулук уюмдарынын укуктук статусун аныктоодо
өзгөчөлүктөр жоктой көрүнүшү мүмкүн. Анткен менен мыйзам тарабынан
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берилген укуктук чектөөлөргө көңүл буруу абзел. Мисалы, кайрымдуулук
ишин жүргүзүүгө укук уюмдун максаттары менен же Мыйзамдын өзүнүн
максаттары менен катуу чектелген. Бардык КЭУлар сыяктуу эле, ишкердик
ишмердүүлүк жүргүзүү укугу чектелген. Мындай ишмердүүлүк кайрымдуулук
уюмунун максатына жетүү үчүн гана жүргүзүлүп жана ошол максаттарга
ылайык келиши керек. Кайрымдуулук уюму чарбалык коом уюштурууга
укуктуу, бирок башка жактар менен бирге чарбалык коомдорго катышуусуна
жол берилбейт. Акыркы каралган эки укук кайрымдуулук уюмдарынын каржы
булактарын жана мүлкүн калыптандырууга багытталганы менен, каралган
чектөөлөр кайрымдуулук уюмдарын өз мүлкүн калыптандыруунун башка
булактарын колдонуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратпайт. Мыйзамдын 8-беренеси
кайрымдуулук уюмдардын мүлкүн түзө турган булактардын тизмесин
аныктайт. Аларга булар кирет:
• кайрымдуулук уюмдарынын уюштуруучуларынын кошумчалары;
• мүчөлүк акылар (мүчөлүккө негизделген кайрымдуулук уюмдар
үчүн);
• жарандар же юридикалык жактар акчалай же натуралай түрдө берген кайрымдуулук кайрымдуулуктары, анын ичинде максаттуу
мүнөздөгү (кайрымдуулук гранттары) кайрымдуулуктары;
• сатып-өткөрүү иштеринен тышкары кирешелер, анын ичинде баалуу кагаздардан түшкөн кирешелер;
• ресурстарды тартуу боюнча иштен түшкөн каражаттар (соопкерлерди жана ыктыярдууларды тартуу боюнча өнөктүктөрдү өткөрүү,
анын ичинде оюн-зоок, маданий, спорттук жана башка массалык
иш-чараларды уюштуруу, кайрымдуулук кайрымдуулуктарын
жыйноо боюнча өнөктүктөрдү өткөрүү, Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык лотереяларды жана тооруктарды өткөрүү,
соопкерлерден түшкөн мүлктү жана кайрымдуулуктарды алардын
каалоолоруна жараша ишке ашыруу);
• мыйзам уруксат берген ишкердик иштен түшкөн кирешелер;
• кайрымдуулук уюму уюштурган чарбалык коомдордун ишинен
түшкөн кирешелер;
• ыктыярдуулардын эмгеги.
Эл аралык кайрымдуулук ишине катышууга укук, жогоруда
каралган укуктардан айырмаланып, декларативдик мүнөзгө ээ жана эл
аралык кайрымдуулук иштерине катышуу мүмкүнчүлүгүн өзүнө камтыйт
(Мыйзамдын 14-беренеси). Мындай ишмердүүлүк эл аралык кайрымдуулук
долбоорлоруна, эл аралык кайрымдуулук уюмдарынын ишине катышууну,
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чет элдик шериктештер менен өз ара аракеттешүүнү болжойт. Албетте, андай
иштер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, эл аралык укуктун ченемдерине жана принциптерине каршы келбеши шарт. Мындан тышкары, каралып
жаткан укукка ылайык, кайрымдуулук уюму башка мамлекеттердин банктарынын мекемелеринде эсебин ачууга жана чет өлкөлүк жарандардан, жарандыгы жок адамдардан, ошондой эле чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдардан
соопчулук кайрымдуулуктарын алууга, ошондой эле эл аралык кайрымдуулук
уюмдарын түзүүгө укуктуу.
Кайрымдуулук уюмдарынын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:
• жылдык отчетторунун ачыктыгын, анын ичинде массалык маалымат каражаттарына карата ачыктыгын камсыз кылат (Мыйзамдын
12-беренеси);
• кайрымдуулук жардамдарды чогултуу боюнча коомдук өнөктүктөр
ишке ашырылган учурда кайрымдуулук уюму алынган кайрымдуулук жардамдардын өлчөмдөрү жана алардын пайдаланылгандыгы
тууралуу расмий басма сөздөрдө отчетторду жыл сайын жарыялоого милдеттүү (Мыйзамдын 13-беренеси).
• кайрымдуулук уюмунун кирешелеринин өлчөмдөрү жана
түзүлүштөрү жөнүндөгү маалыматтар, ошондой эле, анын
мүлкүнүн өлчөмдөрү, анын чыгашалары, кызматкерлердин саны,
аларга эмгек акы төлөө жөнүндө жана ыктыярдууларды тартуу
жөнүндөгү маалыматтар коммерциялык сыр болуп эсептелбейт
(Мыйзамдын 12-беренеси).
Кайрымдуулук уюмдарынын ишинде мыйзам менен каралган тике
тыюу салууларды белгилеп кетүү да зарыл, алар:
• Кайрымдуулук уюму саясий партияларга, кыймылдарга, топторго
жана өнөктүктөргө көмөк көрсөтүү үчүн өзүнүн каражатын чыгымдоого жана өзүнүн мүлкүн пайдаланууга укуксуз (Мыйзамдын
7-беренеси);
• республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден, мамлекеттик
органдардын бюджеттен тышкаркы фонддорунан кайрымдуулук
уюмдары үчүн каражат бөлүп берүүгө тыюу салынат (Мыйзамдын
8-беренеси);
• кайрымдуулук уюмунун мүлкү бул уюмдун уюштуруучуларына
(мүчөлөрүнө) башка адамдарга караганда кыйла пайдалуу шарттарда берилиши (сатуу, товарларга, жумушка, кызмат көрсөтүүлөргө
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акы төлөө жолу менен жана башка түрлөрдө) мүмкүн эмес (Мыйзамдын 9-беренеси);
Эгер биринчи эки тыюу салуу кайрымдуулук уюмдарынын
мамлекеттик эмес мүнөзү менен түздөн-түз байланыштуу болсо, акыркы
экөө кызыкчылыктардын чыр-чатагын жөнгө салууга багытталып, «КЭУлар
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13 жана 14-беренелерине
кошумчаланат.
Мыйзамдын финансылык каражаттарды бөлүштүрүү жөнүндөгү
9-беренеси көп суроолорду жаратат. Бул беренеде администрациялыкбашкаруучу кызматчыларга эмгек акы төлөө боюнча чектөөлөр аныкталган,  
алардын эмгек акысы бул уюм каржылык жыл ичинде чыгымдаган
каржы каражаттарынын 2 пайыздан ашпашы керек. Көптөгөн өлкөлөрдө,
кайрымдуулук иши жөнүндөгү мыйзамдарда ушундай чектөөлөр 10 %, 15 %,
20 %, 25 % деп аныкталган. Мындай чектөө эрежелеринин бардыгы майнапсыз
экенин айта кетүү зарыл. Чектөөлөр мүлктү кыянаттык менен пайдаланууга
жол бербөө үчүн коюлат. Бирок чыгымдар көп учурда 2% чектөөдөн ашып,
бир кыйла башкача болушу мүмкүн. Анткен менен бул жобо кайрымдуулук
программаларын жүзөгө ашырууга катышкан адамдарга тийиштүү эмес.
Анткени кайрымдуулук программасы болжолдуу кирешелердин жана
пландаштырылган чыгашалардын сметасын (кайрымдуулук программасын
ишке ашырууга катышуучу адамдардын эмгек акысын төлөөнү кошо) камтыйт.
Мыйзамдын 9 жана 10-беренелеринде аныкталган, кайрымдуулук
уюмунун финансылык каражаттарын бөлүштүрүү боюнча убакыттык жана
финансылык чектөөлөр көп талаштарды жаратат:
1. Эгерде соопкер же кайрымдуулук программасы тарабынан башкача
каралбаган учурда акчалай түрдөгү соопчулук кайрымдуулугунун 98
пайыздан кем эмеси кайрымдуулук уюму бул кайрымдуулукту алган
учурдан тартып кайрымдуулук максаттарына жыл ичинде пайдаланылууга
тийиш.
2. Натуралай түрдөгү соопчулук кайрымдуулуктары, эгерде соопкер же
кайрымдуулук уюму тарабынан башкача белгиленбесе, алар алынган
учурдан тартып бир жылдын ичинде кайрымдуулук максаттарга жумшалат.  
3. Кайрымдуулук программасын каржылоого (аларды материалдыктехникалык, уюштуруучулук жактан жана башка камсыздоого,
кайрымдуулук программаларын ишке ашырууга катышкан адамдардын
эмгек акысын төлөөгө кеткен чыгашалар жана кайрымдуулук
программаларын ишке ашырууга байланышкан башка чыгашаларды
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кошо) каржы жылы ичинде соода-сатыктан тышкары иштерден түшкөн
кирешелердин, кайрымдуулук уюму уюштурган чарбалык коомдордон
түшкөн каражаттардын жана мыйзам тарабынан уруксат берилген
ишкердик иштен түшкөн кирешелердин 98 пайыздан кем эмеси
пайдаланылууга тийиш. Узак мөөнөттүү кайрымдуулук программаларын
ишке ашырууда түшкөн каражаттар бул программаларда белгиленген
мөөнөттөрдө пайдаланылат.
Жогоруда көрсөтүлгөн жоболордун бардыгы диспозитивдик мүнөзгө
ээ, анткени, соопкер же соопкердик программа тарабынан өзгөртүү киргизүү
мүмкүнчүлүгү каралган. Тажрыйба көрсөткөндөй, эмгек акысын төлөөгө
финансылык каражаттарды чектөө жөнүндө жобо колдонулбагандай эле, бул
жобо да иш жүзүндө колдонулбайт. Адатта, соопкер (донор, грант берүүчү)
финансылык каражаттарды сарптоонун чектерин жана эрежелерин өзү
аныктайт жана мыйзамда каралган минимумдардан бир топ айырмаланат.
Ошентсе да мыйзамда каралган чектөөлөрдү жана тыюу салууларды тоотпой
жана эске албай коюуга болбойт.   Ченемдердин аткарылышын камсыздоо
үчүн Мыйзамдын 13-беренесинде кайрымдуулук уюмдарынын жоокерчилиги
каралган. Кайрымдуулук уюму өзүнүн максаттарына жана мыйзамга каршы
келген иш-аракеттерди жасаган учурда, кайрымдуулук уюмун каттаган
орган же ыйгарым укук берилген орган ага кат түрүндө эскертүү жөнөтүшөт.
Кайрымдуулук уюму тартипти бир нече жолу бузган учурда, мыйзамда
каралган тартипте жоюлушу мүмкүн.
2008-жылдын 17-октябрындагы №230 Кыргыз Республикасынын
Салык кодексинин ченемдеринде кайрымдуулук уюмдарына жеңилдиктерди
берүү мүмкүнчүлүгү каралган, алар туурасында ушул колдонмонун
«Коммерциялык эмес уюмдарга салык салуу» деп аталган 6-бапында кенен
жазылган.
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20-бап. Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдары
§1. АКЖӨБ түшүнүгү жана анын келип чыгуу тарыхы
Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
келип чыгуу жана өнүгүү тарыхы
Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
(АКЖӨБ) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жалпы системасынын
бөлүгү болуп эсептелет. Буга байланыштуу бул институттун келип чыгышы
жана өнүгүүсү дегеле жергиликтүү өз алдынча башкаруунун келип чыгышы
жана эволюциясы менен байланыштуу. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу  
жамааттык өз алдынча башкаруунун алгачкы түрлөрүнөн өнүгө баштаган.
Жашоонун катаал шарттары менен жамаатка бириккен адамдар, тамакаш табууну жана бир катар башка милдеттерди биргелешип аткарууга
мажбур болушкан. Ушул себептен жалпы, топтук кызыкчылыктар үчүн
ар бир адамдын жеке кызыкчылыктарын чектеген, чогуу жашоону өз
алдынча уюштуруунун ар кандай эрежелери келип чыккан. Адамдардын
мына ушундай уюшуусу, коомдук өз алдынча башкаруунун эң мурунку
башталышы болгон. Адамзатынын өнүгүүсү менен адамдардын өз алдынча
уюштуруусунун түрлөрү, кызыкчылыктардын иерархиясы татаалдаша
баштайт. Азыркы түшүнүктөгү жергиликтүү өз алдынча башкаруу  XVIII-XIX
кылымдардын чегинде пайда болгон. Ошол убакытта европалык өлкөлөрдө
бийликтин борбордук органдарынын өз алдынча башкарылган аймактык
уюмдардын күндөлүк турмушуна кийлигишүүсүн чектеген,  алардын мүлкүн
жана чарбасын башкарууга мамлекеттик кызматкерлердин киришүүсүнө
тыюу салган концепция калыптанган. Ошондо өз алдынча башкаруунун
биринчи теориялары жана аймактык коомдук өз алдынча башкаруулардын
ишмердүүлүгүн жөнгө салган биринчи мамлекеттик мыйзамдар пайда болот
(Англия, Франция, Пруссия). Мисалы, Пруссиянын шаардык уставында (1808ж), өз алдынча башкаруу органдарын түзүүгө жарандардын укугу жазылган,
демек, жергиликтүү маанидеги иштерди башкарууга түздөн-түз катышууга
укук берилген. 1831-жылы кабыл алынган Бельгия Конституциясында
жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын, жергиликтүү жамааттардын
укуктары бир аз болсо да орун алып, мыйзамдуу бекитилген. Мындай
саамалык жергиликтүү өз алдынча башкаруу идеяларын Европа өлкөлөрүндө
таркатууда олуттуу роль ойноду.  
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XX кылымдын башталышына чейин өз алдынча башкаруулардын
ар кандай түрлөрүнүн калыптанышы Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө,
ошондой эле Американын жана Азиянын кээ бир мамлекеттеринде
негизинен аяктап калган. Акыркы он жылдыктардын аралыгында аймактык
өз алдынча башкаруулар жөнүндө мыйзамдардагы негизги өзгөрүүлөр
жергиликтүү өз алдынча башкарууга калктын катышуусунун кээ бир
формаларынын демократизацияланышына байланыштуу болгон. Кеп
жарандар шайлоо укугун жергиликтүү деңгээлде жүзөгө ашырышы,
жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө өз алдынчалык принцибин
сактоо жана өнүктүрүү, алардын ишмердүүлүгү көбүнесе социалдык багытта
болушу жана экономикалык жана социалдык маанилүү маселелерди чечүүгө
жашоочулардын түздөн-түз катышуусунун башка формалары жөнүндө
болууда. Мисалы, Порту-Алегри (Бразилия) шаарынын бюджет маселелерине
катышуу Кеңеши, шаардык бюджетти пландаштыруу, каржылоо, киреше
жана чыгаша маселелерине коомчулук түздөн-түз катышуучу орган болуп
эсептелет.  Кеңеш бюджет жана инвестициялар маселесинде өкмөттүн ишинин
планын баалайт жана ал боюнча өз пикирин билдирет, жергиликтүү өкмөттүн
финансылык саясатына бир аз же толук өзгөртүү киргизүүгө, Кеңештин
ыйгарым укуктарын натыйжалуу жүзөгө ашыруу үчүн зарыл маалыматты
жергиликтүү башкаруунун каалаган органынан талап кылууга укуктуу.
1994-жылдын 20-апрелинде кабыл алынган, коомдук катышуу жөнүндөгү
Боливиялык мыйзам коомдук катышуу процессин тааныйт, өбөлгөлөйт жана
консолидациялайт, ал мыйзамга ылайык, эзелки жана айылдык общиналар,
шаардык коңшулаштыктар өлкөнүн юридикалык, саясий жана экономикалык
жашоосуна катыша алышат. Мыйзамдын жогоруда келтирилген жоболорун
аткаруу үчүн юридикалык жактын жаңы түрү түзүлөт: ошол аймактык
бирдиктин калкынын атынан чыккан жарандардын аймактык уюму (ЖАУ).
Бул уюмдар жергиликтүү калк тарабынан саламаттыкты сактоо, билим берүү,
спорт, санитария, микро-ирригация, жергиликтүү жолдор, шаардык жана
айылдык өнүктүрүү   тармагында сунушталган мамлекеттик тейлөөлөрдү
сунуштоо, башкаруу жана көзөмөлдөө үчүн түзүлөт. Муниципалитет, аткаруу
органдары тарабынан сунушталган бардык тейлөөлөр жарандардын аймактык
уюмдары тарабынан аныкталган приоритеттерди камтышы керек42.
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Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу түшүнүгү
Жергиликтүү өз алдынча башкарууну жүзөгө ашырууга калктын  
катышуусунун түрлөрүнүн бири, албетте, аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу экенин белгилөө зарыл. Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча
башкаруу деп жергиликтүү маанидеги маселелерде өз кызыкчылыктары
түздөн-түз калк тарабынан же алар түзгөн аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу органдары аркылуу өз алдынча, өзүнүн жоопкерчилигинде жүзөгө
ашырылышы үчүн муниципалдык түзүлүштүн аймагынын бөлүгүндө
жашаган жери боюнча жарандардын өз алдынча уюмдашуусу түшүнүлөт.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу жарандардын эркин тике
билдирүүнү жана өз алдынча башкарууну аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу органдары аркылуу жүзөгө ашырууну айкалыштырат.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруунун негизги өзгөчөлүгү
жарандардын муниципалдык түзүлүштүн бөлүгүндө (кичирайондор,
маалалар, көчөлөр, короолор ж.б аймактар) жашаган жери боюнча өз алдынча
уюмдашуусу болуп саналат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка
органдарынан (өкүлдүк жана аткаруу-тескөө) айырмаланат:
1) аймактык коомдук өз алдынча башкаруулардын бийлик кылуучу
ыйгарым укуктары жок (коомдук өз алдынча башкаруу, бирок,
муниципалдык органдардын чечими боюнча аларга кээ бир бөлүштүрүү
укуктары берилиши мүмкүн;
2) алар милдеттүү мүнөзгө ээ эмес   (аймактын кайсыл бир бөлүгүндө
болсо, башка бөлүгүндө болбошу мүмкүн);
3) уюмдун өзгөчө тартиби болбойт;
4) чарбалык ишмердүүлүктү жүргүзүшү же жүргүзбөшү мүмкүн, демек,
юридикалык статуска ээ болушу же аны албашы да мүмкүн.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы юридикалык
жактын статусун алууга укуктуу. Анткени менен мындай түзүлүштүн
ишмердүүлүгүнүн тармагы аймактын алкагында чектелет. Ошондуктан
башка коомдук бирикмелерден айырмаланып, аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу органдары муниципалдык түзүлүштүн аймагынын, калктуу
конуштун бөлүгүндө гана иштешет. Ушул себептен, аймактык коомдук
өз алдынча башкаруулардын ролу ар түрдүү болушу мүмкүн. Ал коомдук
коммерциялык эмес уюм, демек, өз алдынча чарбалык субъект катары иш алып
барып, же жергиликтүү өз алдынча башкаруучу орган болушу мүмкүн. Бул
өз кезегинде мындай органга жергиликтүү маанидеги иштерди чечүү боюнча
конкреттүү ыйгарым укуктар каралган белгиленген статусту берет, ошондой
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эле ал жергиликтүү жашоочулар менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы
ортомчу болушу мүмкүн.   
Коомдук уюм катары, аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы
социалдык жактан аялуу жарандарга жардам көрсөтүп, кайрымдуулук ишчараларын уюштура алышат.
Чарбалык субъект катары, аймактык коомдук өз алдынча башкаруу
органы турак жай фондун башкарууга жана оңдоп-түзөөгө, аянттарды
көрктөндүрүүгө жана курууга, соода жана курулуш иштерин жүргүзүүгө,
аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарына таандык жер үлүштөрүн,
киши жашаган бөлмөлөрдү, жарнама аянттарын ижарага берүүгө катыша
алат.
Жашоочулар менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы ортомчу
катары аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы   ошол аймакта
жашаган жарандардын кызыкчылыктарын көрсөтөт жана коргойт.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын функциялары
ар кандай болушу мүмкүн:
• маалыматтык (калкты маалымдоо, сурамжылоо өткөрүү, сунуштарды
топтоо ж.б);
• өкүлчүлүк (жамааттык башкаруу органдарын түзүү жана өнүктүрүү
пландарын макулдашууга калктын атынан катышуу);
• аткаруу (көрктөндүрүү, коомдук тартипти сактоо, турак жайды
башкаруу ж.б. боюнча иштердин түздөн-түз аткарылышын
уюштуруу);
• бөлүштүрүү (аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүүгө
арналган каражаттарды сарптоонун багыттарын аныктоо);
• көзөмөлдөө (көрктөндүрүү ж.б. боюнча иштерге багытталган
каражаттардын сарпталышын көзөмөлдөө)43.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын ролдорунун
жана функцияларынын ар түрдүүлүгү мындай органдардын статусун ар
кандай ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салууну талап кылат.
Андай актылардын катарына булар кирет: 2011-жылдын 30-ноябрындагы
«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» жөнүндө Кыргыз Республикасынын
мыйзамы, 1999-жылдын 15-октябрындагы «Коммерциялык эмес уюмдар
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы, 1996-жылдын 8-майындагы
Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодекси, 2001-жылдын 10-октябрындагы
«Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» жобо жана
башка актылар.  
43
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Бабун Р.В. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу уюму. Окуу куралы. СПб.: Питер, 2005. – 100-бет

§ 2. АКЖӨБ органдарынын укуктук статусу
Биз аймактык коомдук өз алдынча башкаруулар бул жарандардын
бирикмелерге, жамааттарга өз алдынча биригүүсү жана алар коомдук мүнөзгө
ээ деп айтып жаткан соң, бул уюмдар кызыкчылыктардын жалпылыгынын
негизинде жана жалпы максаттарды жүзөгө ашыруу үчүн түзүлгөн өз алдынча
башкарылган, коммерциялык эмес түзүлүштөр деп айтуу туура болор.
Мыйзамда белгиленгендей, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тутумуна:
жергиликтүү өкүлдүк органдар (жергиликтүү кеңештер), алардын аткаруубөлүштүрүү органдары (айыл өкмөтү, айыл жана шаар башкармалыктары,
мэриялар), аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары жана калктын
өзү тарабынан түзүлгөн башка органдар, ошондой эле жарандардын чогулушу
жана жыйналыштары кирет.
Демек, аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү
өзүн өзү башкаруу органдарынын тутумунун курамдуу бөлүгү болуп
саналышат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдүк жана аткаруучубөлүштүрүүчү органдарынан айырмаланып, аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу органдарын белгиленген аймакта уюштуруу милдеттүү мүнөзгө ээ
эмес. Бирок мыйзам чыгаруучу жергиликтүү маанидеги иштерди башкарууга
жарандардын катышуусунун ушул түрүнө өзгөчө маани берип, жергиликтүү
өз алдынча башкаруу тутумунда бул органдарды бир катарга койгон.
Аймактык коомдук өз алдынча башкарууну түзүү
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары тийиштүү
аймактын жашоочуларынын демилгеси боюнча, алардын ыктыярдуу
каалоосунун негизинде түзүлөт. Шайлоолор алардын жашаган жери боюнча
өткөрүлгөн жалпы чогулуштарда (жыйындарда) же конференцияларда, же
болбосо жалпы бирдей жана тике шайлоо укугунун негизинде жашырын
добуш берүү аркылуу өткөрүлүшү мүмкүн. Аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу органдарын шайлоого даярдык жана аны өткөрүү ачык-айкын
жүргүзүлөт. Шайлоолорду даярдоого жана аны өткөрүүгө байланыштуу
чыгымдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү органдарынын
макулдугу менен жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен
сарпталат. Добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын көпчүлүк добушуна
ээ болгон жарандар коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын курамына
шайланган болуп эсептелишет.  
Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын
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түзүүдөгү демилгечи топ тийиштүү аймактын тургундарын жергиликтүү
жамааттын мүчөлөрүнүн жалпы чогулушун (жыйыны), конференциясын
өткөрүүнүн убактысы, орду, жалпы чогулуштарга (жыйындарга),
конференцияларга катышуунун өкүлдүк органдар калктын санына,
жергиликтүү шарттарга жараша аныктачу нормалары жөнүндө маалымдайт.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарын каттоо
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органынын статусу ага
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдүк органында учеттук каттоодон
өткөндөн кийин берилет. Бул үчүн тийиштүү аймактык деңгээлдеги
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдүк органына жергиликтүү
жамааттын жалпы чогулушунун (жыйынынын), конференциясынын
чечимин тапшыруу зарыл. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдүк
органы белгиленген мөөнөттө коомдук өз алдынча башкаруу органынын
ишмердүүлүгүнүн аймактык чектерин аныктап берүүгө милдеттүү. Аймактык
коомдук өз алдынча башкаруу органдары юридикалык жак статусун алууга
укуктуу экени мыйзамда бекитилген. Мындай юридикалык жакты каттоо
юстиция органдары тарабынан жүргүзүлөт. Бул укук бир нече талаптар
аткарылган учурда жүзөгө ашырылышы мүмкүн.
Биринчиден, түзүлө турган уюмдун уставын иштеп чыгуу зарыл.
Устав  –   коомдук бирикмени уюштуруунун жана анын ишмердүүлүгүнүн
принциптери, ошол юридикалык жактын максаты жана милдеттери, ошондой эле ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары; анын органдарынын укуктук
абалы жана аларды түзүүнүн, кайра уюштуруунун жана жоюунун тартиби;
ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү, чечимдерди кабыл алуунун тартиби; ошондой
эле мүлктү жана финансылык каражаттарды ж.б. алуунун, колдонуунун,
тескөөнүн тартиби камтылган документ.  
Адатта, аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органынын уставы
жергиликтүү жамааттардын жалпы чогулуштарында (жыйындарында,
конференцияларында талкууланат жана кабыл алынат. Устав коммерциялык
эмес уюмдардын уюштуруучулук документтерине коюлган талаптарга
ылайык келиши керек. Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органынын уставында ал аймактагы турак жай фондун, тазалыкты жана
тартипти сактоо, өсүмдүктөрдү, көлмөлөрдү коргоо, балдар үчүн аянттарды,
эс алуучу орундарды, ден соолукту чыңдоочу-дене тарбиялык комплекстерди,
түзүлүштөрдү куруу, жолдорду жана тротуарларды, кудуктарды, коммуналдык
чарбанын жана тазалыкты сактоонун башка объекттерин иреттүү кармоо,
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кызыкчылыктар боюнча клубдарды, техникалык жана көркөм чыгармачыл
мекемелер менен клубдарды, спорттук мекемелерди уюштуруу, балдар
менен өспүрүмдөрдүн арасында тарбиялык иш жүргүзүү, майыптарга, карыкартаңдарга, аскер кызматкерлеринин жана курман болгон жоокерлердин
үй-бүлөлөрүнө, аз камсыздалган жана көп балалуу үй-бүлөлөргө, ата-энесиз
калган балдарга жардам берүү, коомдук тартипти чыңдоо, керектөөчүлөрдүн
укуктарын коргоо, мектептерге, бала бакчаларга, ооруканаларга жана
поликлиникаларга, кайрымдуулук фонддоруна жана уюмдарына жардам
көрсөтүү, көрүстөндөрдү жана башка мүрзө жайларды тийиштүү абалда
кармоо, тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо, укук коргоо ишкердиги
жана башка маселелер боюнча тийиштүү милдеттер жана функциялар
бекитилсе болот44.
Экинчиден,
юстиция
органдарына
төмөнкү
документтер
тапшырылганда устав катталат:
− аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын
жетекчиси же жалпы чогулушта (жыйында), конференцияда атайын
дайындалган адам кол койгон аныкталган үлгүдөгү арыз;
− аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын
уставы эки нускада;
− аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын
жетекчиси же жалпы чогулушта (жыйында), конференцияда атайын
дайындалган адам кол коюп жалпы чогулуштун (жыйындын),
конференциянын чечиминин көчүрмөсү;
− жергиликтүү кеңештин аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органынын ишкердигинин чектерин аныктоо жөнүндө
чечимдеринин көчүрмөлөрү.
Үчүнчүдөн, коюлган талаптарга жооп берген уюштуруучулук
документтердин толук пакети юридикалык жактарды мамлекеттик каттоону
жүргүзгөн органга тапшырылат. Андай укукка юстиция органдары ээ.
Каттоочу орган арыз жана ага тиркелип зарыл документтер сунуш кылынган
күндөн тартып 10 күндүн ичинде юридикалык жакты каттоого милдеттүү.  
Документтердин толук топтому берилген күн, арыз сунушталган күн болуп
эсептелет. Сунушталган уюштуруу документтери күчүндөгү мыйзамдарында
көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келбеген себеп менен гана юридикалык жакты
мамлекеттик каттоодон баш тартылышы мүмкүн. Эгер баш тартуу жөнүндө
чечим кабыл алынса, каттоочу орган арыз сунушталган күндөн тартып 10
күндүн ичинде, бузулган мыйзамга милдеттүү түрдө шилтеме берүү менен,
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баш тартуунун негиздерин камтыган кат жөнөтүүгө милдеттүү.
Анткени менен юридикалык жак катары катталган аймактык коомдук
өз алдынча башкаруу органын кайра уюштурууга болбойт, анткени ал өз
алдынча башкаруу органы статусуна ээ.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруунун укуктары жана ыйгарым
укуктары
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары төмөнкүлөргө
укуктуу:
− мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун
органдарында, соттордо жана башка мамлекеттик жана мамлекеттик
эмес мекемелерде коомдун кызыкчылыктарын, өздөрүнүн укуктарын,
ал аймакта жашаган граждандардын мыйзамдуу таламдарынын атынан
чыгууга жана коргоого;
− тийиштүү аймактын тургундарынын кызыкчылыктарына тиешелүү
маселелерди талкуулоодо жергиликтүү кеңештердин иштерине кеңеш
берүү укугу менен катышууга;
− тийиштүү аймакты өнүктүрүүнүн пландары менен программаларын
түзүүгө, аларды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана
алардын кызмат адамдарына кароого берүүгө;
− "Кооперация жөнүндө", "Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө"
мыйзамдарда белгиленген талаптарга ылайык калктын товарларга
жана тейлөөгө муктаждыктарын канааттандыруучу кооперативдерди,
ишканаларды жана уюмдарды түзүүгө;
− социалдык чөйрөнүн объекттерин, аймакты көрктөндүрүү, оңдоо,
санитардык тазалоо боюнча иштерди кабыл алууга;
− жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү
мамлекеттик администрациялардын чечимдеринин аткарылышына
жардамдашууга;
− жергиликтүү
шериктештиктин
мүчөлөрүнүн
чогулуштарынын
(конференцияларынын) чечимдерин аткарууну уюштурууга;
− сунуштарды даярдоого жана алар менен тийиштүү жергиликтүү
кеңештерге, алардын аткаруучу-тескөөчү органдарына жана жергиликтүү
мамлекеттик администрацияларга, ошондой эле аймактык коомдук
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тейлеген маселелер боюнча
мамлекеттик органдарга, ишканаларга, мекемелерге, уюмдарга кирүүгө;
− аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын
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аймагында ишканаларды, өндүрүштүк жана социалдык-маданий
багыттагы башка ишканалар менен обьекттерди куруу жана кеңейтүү,
соода, коомдук тамактануу, тиричиликтик тейлөө ишканаларын жана
башка социалдык-маданий мекемелерди жайгаштыруу үчүн жер бөлүү
маселеси, алардын иштөө режимдери боюнча маселелерде жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдарына жардамдашууга;
− курулуш куруунун, турак жайлык имараттарды пайдалануунун, турак
үйлөрдү жана үйдүн жанындагы аймактарды тийиштүү абалда кармоо,
өрт коопсуздугунун эрежелеринин жана санитардык нормалардын
сакталышына, жердин, суунун жана башка табигый ресурстардын
сарамжалдуу пайдаланылганына, тарыхый жана маданий эстеликтердин
корголушуна коомдук көзөмөл жүргүзүүгө, тийиштүү органдарга
аныкталган кемчиликтерди жоюу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;
− тийиштүү мамлекеттик мекемелерге жана жергиликтүү шериктештиктин
аймагындагы мекемелерге санитардык, эпидимиологиялык, экологиялык
жана өрт көзөмөлүнүн жана коопсуздугунун чараларын жүргүзүүгө
жардамдашууга;
− укук коргоо органдарына коомдук тартипти сактоого жардамдашууга;
− өз уставына ылайык өзүнүн штатын жана кызматкерлерине эмгек акы
төлөөнүн тартибин аныктоого;
− коомдук турмуштун ар кандай маселелери боюнча демилге көтөрүүгө,
мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун
органдарына сунуштарды киргизүүгө;
− калкка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык
коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын сунушу
боюнча же анын катышуусу менен кабыл алынган чечимдери жөнүндө
кабарлоого;
− жергиликтүү коомдордун кызыкчылыгына тикелей таасир тийгизген
маселелер боюнча чечимдерди даярдоодо жана кабыл алууда мамлекеттик
бийлик органдары жүргүзгөн кеңеш берүүлөргө жана талкууларга
катышууга.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы чарбакер субъект катары төмөнкүлөргө укуктуу: белгиленген тартипте калктын товарларга жана
тейлөөлөргө керектөөлөрүн канааттандырган ишканаларды жана уюмдарды түзүүгө; жергиликтүү бюджетте каралган каражаттарды же жеке финансылык ресурстарын колдонуу менен аймакты көрктөндүрүү жана калкка
коммуналдык тейлөөлөрдү көрсөтүү, турак жай фондун жана социалдык
инфраструктуранын объекттерин куруу, пайдалануу жана оңдоо боюнча
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иштердин аткарылышына буйрутмачы катары чыгууга; максаттуу социалдык
программаларды каржылоо үчүн ыктыярдуу негизде калктын, ишканалардын,
мекемелердин жана уюмдардын каражаттарын кооперациялоого; жеке
ресурстары менен акционердик же пай негизинде финансылык-кредиттик
мекемелерди түзүүгө жана анын ишмердүүлүгүнө катышууга, калктын
социалдык-экономикалык керектөөлөрүн канааттандыруу максатында мыйзам
менен  тыюу салынбаган башка экономикалык ишмердүүлүктү уюштурууга;
өзүнүн жобосуна (уставына) ылайык, штатты жана жумушчулардын эмгек
акысын төлөөнүн тартибин аныктоого.  
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым
укуктарынын жана компетенцияларынын алкагы күчүндөгү мыйзамдар,
алардын уставдары, ошондой эле өкүлдүк органдар жана жергиликтүү
администрация аларга өткөрүп берген ыйгарымдуу укуктар менен
аныкталат.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги
Укуктардын жана ыйгарымдардын аныкталган көлөмү менен
катар аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзам
менен бекитилген жоокерчиликтери бар. Жоопкерчилик деп укукка каршы
чечимдерди, өз милдеттерин жана функцияларын аткарбагандыгы же
тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн ошол органдарга же жактарга
карата каралган жагымсыз укуктук кесепеттер түшүндүрүлөт. Аймактык
коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилигинин үч түрү бар:
• калк алдындагы жоопкерчилик;
• мамлекет алдындагы жоопкерчилик (мамлекеттик-укуктук);
• жеке жана юридикалык жактар алдындагы жоопкерчилик (жарандыкукуктук).
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары жана бул органдарда
жетекчилик кызматтарды ээлеген адамдар, калктын аларга ишениминин
кетишине алып келген аракеттеринин же аракетсиздигинин натыйжалары
үчүн калк алдында жооп беришет.   Жыйынтыгында аймактык коомдук өз
алдынча башкаруу органдары жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдүк
органдары же жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары тарабынан кайра
уюштурулушу же жоюлушу мүмкүн.
Күчүндөгү мыйзамдарды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы,
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, АКЖӨБ жөнүндө жоболор, АКЖӨБ
уставы) бузган учурларда мамлекеттик-укуктук жоопкерчилик тартышат.
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Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары кимдирбирөөнүн мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын бузгандыгы,
мүлктүк же моралдык зыян келтиргендиги, чарбалык келишимдердин жана
макулдашуулардын шарттарын аткарбагандыгы үчүн жарандык-укуктук
жоопкерчилик тартышат.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара мамилелери
Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдүк органдары
жана жергиликтүү мамлекеттик администрация аймактык коомдук өз
алдынча башкаруу органдары менен макулдашуу боюнча биргелешкен
компетенциянын тармактарын, ошондой эле аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу органдары менен макулдашуусуз чечилбей турган маселелердин
тизмесин аныктай алышат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана
мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
депутаттары өздөрүнүн шайлоо округдарында аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу органдары өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырышына көмөк
көрсөтүшөт. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары алардын
кызыкчылыктарына тийиштүү суроолор каралган учурларда жергиликтүү
өз алдынча башкаруулардын өкүлдүк органдарынын сессиясынын ишине
катышууга укуктуу.
Муниципалдык түзүлүштүн уставына ылайык, жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдары аймактык коомдук өз алдынча башкаруу
органдары өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырышына көмөк көрсөтүшөт.
Жогоруда айтылгандардан көрүнүп тургандай, жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдары аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарын
башкарышпайт,  кызматташтык жана өз ара аракеттерди түзүшү мүмкүн.
Ошону менен бирге көптөгөн муниципалдык түзүлүштөрдүн
уставында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кээ бир маселелерди
аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын чечимине өткөрүп
берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Ошол эле учурда жергиликтүү өз алдынча
башкаруунун органдары аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары
менен макулдашуу боюнча биргелешип иш жүргүзгөн тармактарды, ошондой
эле аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашуусуз
чечилбей турган маселелердин тизмесин аныкташы мүмкүн.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аймактык коомдук өз
алдынча башкаруу органдарынын макулдугу менен аларга өздөрүнүн кээ бир
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ыйгарым укуктарын өткөрүп бере алышат. Мындай иш аракеттер, албетте,
өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктардын жүзөгө ашырылышын камсыздоо
үчүн зарыл болгон финансылык ресурстарды да өткөрүп берүүнү талап кылат.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары өз органдары аркылуу
жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын өкүлдүк органдарында укук
чыгаруу демилгесин ишке ашырууга укуктуу. Аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу органдары тарабынан киргизилген ченемдик укуктук актылардын
долбоорлору жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдүк органдарында
милдеттүү түрдө каралууга тийиш, ал эми карап чыгуунун жыйынтыгы
аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарына маалымдалат.
Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
финансылык ресурстары жана менчиги
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын өзүнүн
финансылык-экономикалык базасынын болушу, мындай органдарды
уюштуруунун жана алардын ишмердүүлүгүнүн негизги принцибин –
өз алдынчалыкты - жүзөгө ашырууга мүмкүндүк берет. Жергиликтүү
аймактык уюмдарга бириккен жарандардын көз карандылыгы финансылыкэкономикалык негиздер менен камсыздалат. Бул жергиликтүү жамааттарды
өнүктүрүү үчүн зарыл болгон шексиз аспап. Аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу органдарынын финансылык ресурстары жеке жана карызга
алынган каражаттардан, ошондой эле өкүлдүк органдар жана жергиликтүү
администрациялар өткөрүп берген каражаттардан турат. Аймактык коомдук
өз алдынча башкаруу органдарынын жеке финансылык ресурстары алардын
экономикалык ишмердүүлүгүнөн түшкөн кирешелерден, ишканалардын,
мекемелердин, уюмдардын, жарандардын ыктыярдуу салымдарынан,
ошондой эле башка кирешелерден түзүлөт.  
2001-жылдын 10-октябрындагы «Аймактык коомдук өз алдынча
башкаруу органдары жөнүндө» жобо, аймактык коомдук жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдарынын мүлкү жана финансылык каражаттары
аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын
каражаттарынын жана чарбалык демилгесинин эсебинен куралган, алар
сатып алган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары же юридикалык
жактар менчикке өткөрүп беришкен каражаттардан, ошондой эле жарандар,
юридикалык жактар, коомдук бирикмелер ыктыярдуу салым катары кошушкан
каражаттардан, жер салыгынан (жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын
тийиштүү буйругу менен белгиленген салыктан) түшкөн каражаттардан турат
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деп бекитет.  
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өзүнүн өкүлдүк жана
аткаруучу органдарынын атынан, макулдашылган негизде, аймактардын
социалдык-экономикалык өнүгүүсүн ишке ашыруу боюнча кээ бир
функциялардын аткарылышын аймактык коомдук өз алдынча башкаруу
органдарына өткөрүп бере аларын өзгөчө белгилеп кетүү зарыл. Ошондой
эле алар аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын менчигине
төмөнкүлөрдү өткөрүп берүүгө укуктуу:
− чарбалык объекттерди, турак жайлык жана турак жай эмес
фонддорду;
− өзүнүн финансылык, материалдык жана башка ресурстарын
өткөрүп берүүгө жана алардын пайдаланылышы жөнүндө
отчетторду суроого.
Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын
менчигине ээлик кылуунун, колдонуунун жана башкаруунун тартибин
жарандардын жалпы чогулушу (жыйыны), конференциясы аныктайт.
Көрсөтүлгөн органдар алардын башкаруусундагы финансылык
ресурстарды уставдык максаттарга жана тийиштүү аймактардын социалдыкэкономикалык өнүктүрүү программаларына ылайык, өз алдынча колдонушат.
§ 3. АКЖӨБ органдарынын башкаруу органдары
Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
болуп микрорайондордун, турак жай комплекстеринин, ошондой эле,
кыштактардын, айылдык калктуу конуштардын кеңештери жана комитеттери,
көчөлөрдүн, көп кабаттуу үйлөрдүн ж.б.   кеңештери жана комитеттери
саналат. Коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары иш алып
барган аймак жашоочулардын сунушу боюнча, тийиштүү администрация
тарабынан аныкталат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдүк
органы тарабынан бекитилет. Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын башкаруу органдарынын тутумуна булар кирет:
жашоочулардын жалпы чогулушу (жыйыны), конференциялары жана
жарандардын коомдук өз алдынча башкарууга түздөн-түз катышуусунун
башка түрлөрү.
Аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
жогорку органы жергиликтүү жамааттардын жалпы чогулушу (жыйыны),
конференциясы болот. Жашоочулардын жалпы чогулушу (жыйыны),
конференциясы кайсыл бир аймакта коомдук маанилүү маселени чогуу ачык
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талкуулоонун жана чечүүнүн жолу.
Чогулуштар жана жыйындар өзүнүн укуктук формасы боюнча бирдей.
Бул терминдер бир эле нерсени билдирет. Дал ошондуктан мыйзам чыгаруучу
жарандардын эрк билдирүүсүнүн бул эки түрүн жергиликтүү өз алдынча
башкаруунун бир институтуна бириктирген. Анткен менен, алардын маанилик
айырмасы мындай болушу мүмкүн, чогулуш – адамдардын кимдир бирөө
уюштурган чогулушу, ал эми жыйын – жалпы көйгөйү бар жашоочулардын
уюшулбаган чогулушу.  
Конференция – жашоочулардын өкүлдөрүнүн чогулушу. Алар кадимки
чогулуштарды (жыйындарды) өткөрүү кыйын болгондо өткөрүлөт45.
Жергиликтүү жамааттардын жалпы чогулушун (жыйынын),
конференциясын аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдары, тургундардын демилгечи топтору зарылдыгына жараша, бирок
жылына бир жолудан кем эмес, жергиликтүү кеңештин сунушу боюнча
чакырышат. Зарыл болгон учурларда аймактык коомдук өз алдынча башкаруу
органдары жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдүк органын жана
тийиштүү округ боюнча шайланган мамлекеттик бийлик депутаттарын,
аткаруу органдарын өткөрүлгөн иш-чаралар жана кабыл алынган чечимдер
жөнүндө маалымдоого укуктуу.
Жалпы чогулуштардын (жыйындардын), конференциялардын ишине
жергиликтүү жамааттын 16 жашка толгон, тийиштүү аймакта туруктуу
жашаган мүчөлөрү жана тийиштүү кеңештин өкүлдөрү кеңешүүчү добуш
менен катышышат.
Тийиштүү аймакта жашабаган, бирок аймактык коомдук жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органынын аймагында менчик кыймылсыз мүлкү бар
жана жергиликтүү бюджетке салык төлөөчү жарандар жалпы чогулуштардын
(жыйындардын), конференциялардын иштерине кеңешүүчү добушу менен
катыша алышат.
Жашоочулардын
жалпы
чогулуштарында
(жыйындарында)
жашоочулардын кызыкчылыктарына тиешелүү, ошондой эле бул түзүлүштүн
уставы боюнча каралган каалагандай суроолор каралышы мүмкүн.
Тийиштүү аймактагы жергиликтүү жамааттарынын мүчөлөрүнүн
жалпы чогулуштары (жыйындары), конференциялары төмөнкүдөй
маселелерди чечүүгө укуктуу:
• аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
уставдарын кабыл алуу жана өзгөртүү;
• аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
45
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аткаруучу органдарын шайлоо;
• аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
атайын укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;
• аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
ишкердигинин программаларын бекитүү;
• финансылык планды бекитүү жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү;
• жылдык бухгалтердик балансты бекитүү;
• мүлктү түзүүнүн жана пайдалануунун принциптерин бекитүү;
• аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
текшерүү комиссиясын шайлоо;
• аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын
жоюу жана кайра өзгөртүп уюштуруу.
Жергиликтүү шериктештиктин мүчөлөрүнүн жалпы чогулуштарынын
(жыйындарынын), конференцияларынын чечимдери ачык добуш берүүнүн
жалпы эрежелери боюнча, добуштардын көпчүлүгү менен кабыл алынат
жана протокол менен тастыкталат. Протоколдо жергиликтүү шериктештиктин
жалпы чогулушту (жыйынды), конференцияны өткөрүүнүн күнү жана
орду, чечим кабыл алууга укуктуу мүчөлөрүнүн жалпы саны, жергиликтүү
шериктештиктин жалпы чогулушка (жыйынга), конференцияга катышкан
мүчөлөрүнүн же алардын өкүлдөрүнүн саны жана анда кабыл алынган
чечимдер көрсөтүлөт. Жалпы чогулуштун (жыйындын), конференциянын
төрагасы жана катчысы протоколго кол коюшу керек. Жалпы чогулуштардын
(жыйындардын), конференциялардын чечимдерин маалымат катары тийиштүү
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдүк органына, анын аткаруучутескөөчү органдарына, ошондой мамлекеттик бийликтин органдарына
жөнөтүүгө болот.
Ыйгарым укуктардын алкагында кабыл алынган бул чечимдер,
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары жана кызмат
адамдары, аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын
ишмердүүлүгүн аймагындагы мекемелер жана жарандар тарабынан
аткарылууга милдеттүү. Кабыл алынган чечимдер жарандардын жалпы
чогулушу (жыйыны), конференциясы тарабынан гана өзгөртүлүп же жокко
чыгарылышы мүмкүн. Кабыл алынган чечимдер күчүндөгү мыйзамдарга
ылайык келбесе, алар жараксыз деп табылышы ыктымал.
Демек, аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын
ишмердүүлүгү үчүн укуктук негиз кандай түрдө болбосун түзүлүп, аларга
аракет кылууга   жана шаарлардын жана айылдардын калкына пайда алып
келүүгө мүмкүндүк берет. Юридикалык жак статусун алуу укугу, мындай
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органдарга жергиликтүү жагдайды чыны менен жакшыртууга мүмкүндүк
ачат. Бирок, иш жүзүндө аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары
түзүлсө да көбүнесе шаарларда жана кыштактарда түзүлүп, ал эми айыл
жергесинде жокко эсе. Өтө аз сандагы учурларда мыйзамда каралган
өкүлдөөже жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аларга
ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүсү жүзөгө ашырылган.
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын калкка
жакындыгы, аларды түзүү тартибинин жөнөкөйлүгү, ал эми эң негизгиси
алар ишмердүүлүгүнүн жарандардын күнүмдүк жашоо кызыкчылыктары
менен тыгыз байланышы мындай органдардын көп болушун камсыздайт,
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тутумунда алардын ролун ырааттуу
жогорулатуу зарылчылыгын аныктайт.
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уюмдары) жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик
органдарынын ортосундагы кызматташтык концепциясын бекитүү
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын
25-мартындагы №200 токтому.
II. Эл аралык документтер
1. 1948-жылдын 10-декабрындагы Адам укуктарынын жалпыга бирдей
декларациясы.
2. 1966-жылдын 16-декабрындагы Жарандык жана саясий укуктар
жөнүндө эл аралык пакт.
3. 1966-жылдын 16-декабрындагы Экономикалык, социалдык жана
маданий укуктар жөнүндө эл аралык пакт.
4. 1921-жылдын 25-октябрындагы №11 Эл аралык эмгек уюмунун айыл
чарбасында эмгектенгендердин ассоциацияга жана биригүүгө укугуна
тийиштүү конвенциясы.
5. 1948-жылдын 9-июлундагы №87 «Ассоциациялардын эркиндиги
жана уюм түзүүгө укукту коргоо жөнүндө» Эл аралык эмгек уюмунун
конвенциясы.
6. 1995-жылдын  26-майындагы Адам укуктары жана негизги эркиндиктери
жөнүндө Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин
конвенциясы.
III. Атайын китептер
1. Автономов А.С. РФда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун
укуктук жана финансылык негиздери: Окуу куралы. М.: ПРЕСС,
2002.
2. Алиев А.А. Адам жана жарандын укуктары жана   эркиндиктери
тутумунда биригүүгө конституциялык укугу. – М., 2000.
3. Бабун Р.В. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруу: Окуу
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куралы. СПб.: Питер, 2005.: ил. - («Окуу куралдарынын» сериясы).
4. Социалдык жана эмгек маалыматынын бюллетени, ЭЭБ. Женева.
1990. № 1.
5. Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Россиянын муниципалдык укугу:
ЖОЖдор үчүн китеп. - М.:  НОРМА, 2003.
6. Гензехадзе Е.Н. Шаардагы жана айылдагы турак жай-курулуш
кооперативдери. М.: Москва университетинин басмасы , 1976.
7. Кыргызстандын жарандык коому жана ӨЭУдары: ичинен алып
кароо. Макалалар жыйнагы. – Б.: «Интербилим» Эл аралык борбору,
2005
8. Жарандык укук. Том I. (Юридикалык илимдердин доктору,
профессор Е.А. Сухановдун редакторлугу алдында) - М.: Волтерс
Клувер, 2004
9. Жарандык укук: Том 1: Китеп/жооп. ред. проф. Е.А. Суханов. –
2-басылма, кайра иштеп чыгарылган жана толукталган. – М.: БЕК
Басылмасы, 2002.
10. Жарандык укук: Китеп: Т. 1 – 6- басылма, кайра иштеп чыгарылган
жана толукталган. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой редакторлугу
алдында – М., Проспект басылмасы, 2003).
11. Россиянын жарандык укугу. Жалпы бөлүмү: Лекциялар курсу
(Жооптуу редактор - О.Н. Садиков). - М. : Юрист, 2001.
12. Данилов Е.Н. Жолдоштуктар//Советтик чарбалык укук.   М.:
Госиздат, 1926.
13. Джанда К. Саясий партияларды салыштыруу: изилдөө жана
теория//Заманбап салыштырма саясат таануу. Хрестоматия. М.:
Москва коомдук илимий фонду, 1997.
14. Коммерциялык эмес фонддор эмне үчүн түзүлөт/Ред. И.
Тромбицкий. – К., 2003-ж.
15. Дрискол Д. и др. Коммерциялык эмес уюмдарды мамлекеттик
каржылоонун юридикалык механизмдери: Материалдар жыйнагы.
– К.: «МП Леся», 2001.
16. Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Чет өлкөлөрдүн жергиликтүү
бийлик органдары: укуктук аспектилер. – М.: Спарк, 2001.
17. Мамлекет жана ӨЭУдар ортосунда кызматташтык жаатында
европалык саясат жана тажрыйба/ Ред. Н. Боржелли. – Алматы:
МЦНП, 2005.
18. Емельянов Н.А. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Эл аралык
тажрыйба.Тула: ГМРИП «Левша», 1997.
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