
Бишкек шаары ¤кмµт ‡й‰ 
2006-жылдын 5-марты,  № 31 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК Ж¤Н‡НД¤ КОДЕКСИНЕ 

ТОЛУКТООЛОР ЖАНА ¤ЗГ¤РТ‡‡ КИРГИЗ‡‡ ТУУРАЛУ  
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

 
Статья 1. 

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жµн‰ндµ 
кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1999-ж., 
№2, 77-ст.) тµмµндµг‰дµй толуктоолор жана µзгµрт‰‰ киргизилсин:    

 
1. Колекстин 10 глава тµмµндµг‰дµй мазмундагы  851 - статья менен 

толукталсын:  
 «851 - статья. Жарандарынын ден  соолугун тамекинин  зыяндуу  

таасиринен  коргоо жµн‰ндµ мыйзамдарды бузуу 
  

 Жарандардын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен  коргоо  жµн‰ндµ 
мыйзамдардын бузулушу,- 

жарандарга - бирден ‰чкµ чейин, кызмат адамдарына - ондон жыйырмага  
чейин,  юридикалык  жактарга  -  ж‰здµн  беш  ж‰згµ чейин эсептеш‰‰ 
кµрсµтк‰чтµр‰ндµ2 администрациялык айып салууга алып келет.» 

 2. 397 -  статьядагы  «эсептеш‰‰ кµрсµтк‰чт‰н 0,1 ден 0,5 µлчµм‰ндµ» деген 
сµздµр кийин «эсептеш‰‰ кµрсµтк‰чт‰н бирден ‰чкµ чейин» деген сµздµр менен 
алмаштырылсын.  
  3. 508 - статьянын 1- бµл‰г‰  «85» сандан кийин «851» деген сандар менен 
толукталсын.  

4. 511 - статьяда: 
- ‰ч‰нч‰ абзац «транспорттогу ички иштер органдарынын башчылары жана 

алардын орун басарлары - » деген сµздµрдµн кийин «851» деген сандар менен 
толукталсын;  

- тµрт‰нч‰ абзац «линиялык пункттарынын башчылары - » деген сµздµрдµн 
кийин «851» деген сандар менен толукталсын;  

- бешинчи абзац «милициянын участоктук инспекторлору - » деген сµздµрдµн 
кийин «851» деген сандар менен толукталсын; 

- алтынчы абзац «жана алардын орун басарлары - » деген сµздµрдµн кийин 
«851» деген сандар менен толукталсын;  

- жетинчи абзац «(ИИБдµ МАИнин бµл‰кчµс‰ жок болсо) - » деген сµздµрдµн 
кийин «851» деген сандар менен толукталсын;  

- сегизинчи абзац «ушул Кодекстин» деген сµздµрдµн кийин «851» деген 
сандар менен толукталсын;  
 5. 514, 516, 517, 518, 539 – статьялардын 1- бµл‰ктµр‰ «ушул Кодекстин» 
деген сµздµрдµн кийин «851» деген цифра менен толукталсын;  
 6. 540 -  статьянын биринчи бµл‰г‰ «ушул Кодекстин» деген сµздµн кийин 
«851- статьясында» деген цифра менен толукталсын;  
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Статья 2. Ушул Мыйзам кол коюлган к‰ндµн тартып к‰ч‰нµ кирет.  

 Кыргыз Республикасынын ¤кмµт‰ µз‰н‰н ченемдик  укуктук  актыларын ‰ч 
айлык мµµнµттµ ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 
 
      Кыргыз Республикасынын Президенти              К. Бакиев 
 
 
    2007-жылдын 16-январында                Кыргыз Республикасынын Жогорку 
                                             Кењеши тарабынан кабыл алынган 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.toktom.kg/student/document.phtml?st=doc&view=doc&code=66558&ed=

