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Шайлоочулар

Талапкерлер (ыйгарым укуктуу өкүлдөр) 

Саясий партиялар (ыйгарым укуктуу өкүлдөр)

Коомдук байкоочулар
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Арызды, даттанууну кароонун натыйжасында шайлоо комиссиясы

жоопко тарта алат:

▰ конституциялык-укуктук (шайлоо) жоопкерчиликке

▰ Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө

кодексине ылайык жоопкерчиликке



Конституциялык-укуктук

жоопкерчиликтин өзгөчөлүктөрү

- Шайлоо боюнча мыйзамдарда каралган;

- Шайлоо комиссияларынын чечимдеринин негизинде соттон

тышкары ишке ашырыла турган көптөгөн санкциялардын саны;

- Шайлоо укугу боюнча санкциялар кыска убакыттагы мүнөзгө ээ,

башкача айтканда шайлоо мыйзамдары боюнча мажбурлоо

чаралары конкреттүү шайлоо кампаниясын өткөрүү убагында

гана колдонулат.
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1
УШКнын чечими жана (же) 
аракети (аракетсиздиги)

2 ОШК, АШК чечими жана (же) 
аракети (аракетсиздиги)  

3 БШК 1

3

2

Даттанууларды (арыздарды) кароо
тартиби

Кыргыз Республикасында шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын

жана шайлоо процессинин башка субьекттеринин арыздарын (даттанууларын) шайлоо

комиссиялары тарабынан каралышынын тартиби жөнүндө жобо

(КР БШКнын 2017-жылдын 7-июлундагы №212 токтому менен бекитилген)
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Округдук аймактык шайлоо

комиссиялардын, алардын

мүчөлөрүнүн чечимдерин, 
аракеттерин(аракетсиздигин)

05

06

Округдук аймактык шайлоо

комиссияларынын добуш берүүнүн

жыйынтыгын чыгаруу жөнүндө

чечимдерин (протокол);

Шайлоо процессинин

субьектилеринин

(катышуучуларынын) 

чечимдерин, 
аракетин(аракетсиздигин).

Участкалык шайлоо
комиссияларынын, 
алардын мүчөлөрүнүн
чечимдерин, 
аракетин(аракетсиздигин) (  

Участкалык шайлоо
комиссиясынын добуш
берүүнүн жыйынтыгын
чыгаруу жөнүндө чечимин
(протокол)  

Шайлоо процессинин

субьектилеринин

(катышуучуларынын) 

чечимин, 
аракетин(аракетсиздигин).

ОШК, АШК мындай арыздарды

(даттанууларды)

карайт:

БШК мындай

арыздарды(даттанууларды

) карайт:
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Шайлоо комиссияларына арыздарды, 
даттанууларды берүү мөөнөтү

Субьект анын шайлоо укугун бузган чечим кабыл

алынганы, аракет жасалганын (аракетсиздик) билер

замат токтоосуз

Бирок 3 календарлык күндөн кечикпей

!!! Арыздарды (даттанууларды) берүү мөөнөтү калыбына келтирилбейт.

Көрсөтүлгөн убакыт бүткөн соң арыздар(даттануулар) кабыл алынбайт.

Арызды (даттануу) берүү убактысы чечим кабыл алынган, аракет жасалган(аракетсиздик

болгон) күндүн эртесинен башталат.



Кароо убактысы

3
күн

5
күн

Шайлоо комиссияларынын арыздарды
(даттанууларды) кароо мөөнөтү – алар
түшкөндөн кийин 3 күндүн ичинде

Арыздарды (даттанууларды) кошумча
кароонун мөөнөтү – 5 күндүн ичинде

Добуш берүүнүн мурунку күнү жана
добуш берүү күнү түшкөн арыздар
(даттануулар) токтоосуз.

0
күн



ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН ЧЕЧИМИНЕ ДАТТАНУУ

ТАРТИБИ

Жарандардын шайлоо укуктарын бузган шайлоо комиссияларынын, алардын

кызмат адамдарынын чечимдери, аракеттери (аракетсиздиги) жогору турган

шайлоо комиссиясына даттанылышы мүмкүн.

ОШК, АШК

БШК

Административдик сот 

Бишкек ш.

Кыргыз 

Республикасынын

Жогорку соту



Арызда булар камтылышы керек:

Арыз (даттануу) даректелген органдын аты

Арыз берүүчү жөнүндө маалымат

Даттануу берилип жаткан комиссия

Мыйзам бузууларды жазуу

Мыйзам бузууну бекемдеген далилдер

Арыз берүүчүнүн талабы

Арыз берүүчүнүн колтамгасы жана берген күнү



Далил боло тургандар

Көргөн адамдын(күбө) түшүнүк каты

Мыйзам бузууну каттоо акты 

Аудиожазуу, видеожазуу

Сүрөттөр



Талапкерлерге/саясий партияларга карата 

жоопкерчилик чаралары:

Эскертүү
«КР Президентин жана КР ЖК 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» 

КМда 22-28-беренелерде 

каралган талаптар бузулганда

(кампаниянын бардык убагында

добуш берүү күнүнө чейин)

Каттоодон баш тартуу
талапкерди/талапкерлердин

тизмесин

(«КР Президентин жана КР 

ЖК депутаттарын шайлоо

жөнүндө» КМ 61-берене)

Каттоону жокко чыгаруу

катталган

талапкердин/талапкерлердин

тизмесин

(«КР Президентин жана КР ЖК 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» КМ 

46-берене).



Шайлоонун
натыйжасын
жараксыз деп
таануу

Добуш берүүнүн
жыйынтыгын
жараксыз деп
таануу

Шайлоо ишке ашкан
жок деп таануу

Добуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун

натыйжасы боюнча жоопкерчилик чаралары:



Кодекстин 42-42-2, 43-48-беренелеринде каралган

бузуулар боюнча шайлоо комиссиялары

Кодекстин 42-3-беренесинде каралган

бузуулар боюнча ички иштер тармагындагы

ыйгарым укуктуу орган 

1

2

Бузуулар жөнүндө кодекстин ченемдерин бузгандык үчүн жоопкерчиликке тарта

турган ыйгарым укуктуу органдар



Шайлоо комиссиясынын бузуулар жөнүндө иштерди
кароосу

Шайлоонун деңгээлине жараша

бузуулар жөнүндө иштерди

шайлоо комиссиялары мындай

тартипте карашат:

Президентти, ЖК депуттарын шайлоону

даярдап өткөрүүдө жана референдум 

өткөрүүдө бузуулар боюнча иштерди КР 

БШКда жана бузуулар болгон жер боюнча

ОШК, АШКда каралат. 

Жергиликтүү кеңештердин

депутаттарын шайлоодо

бузуулар боюнча иштер

тиешелүү АШКда каралат

Мыйзам бузуулар жөнүндө иштерди шайлоо комиссияларынын кароо тартиби жөнүндө жобо

(КР БШК тарабынан 2020-жылдын 11-февралында №41токтом менен бекитилген)



Мыйзам бузуулар жөнүндө иштерди кароонун жол-
жобосу -СХЕМА

Даттануу боюнча ЖТ 

ОШК, БШК

ЖМКда, Интернетте арыз, билдирүү; укук коргоо органдарынан, МАБдан
материалдар, түз байланышка чалуу жана башка каналдар боюнча кабарлар

Даттануунун, арыздын предмети
боюнча алдын ала кароо
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Арыздын, даттануунун предметин аныктоо (ЖТ) 

Шайлоо мыйзамдарында жана Кодекстин 44-

47-беренелеринде каралган белгилер

аныкталганда

Кодекстин 42-43-48-беренелеринде 

каралган мыйзам бузуулардын белгилери

аныкталганда

Ыйгарым укуктуу кызмат адамынын кароосуна

багыттоо

(БШК кызматкери жана(же) БШКнын АШКда, ОШКда

атайын өкүлү

Шайлоо мыйзамдарында каралган жалпы

тартипте кароо

ЖТ чечими

(сунуш берүү мүнөзүндө)
Мыйзам бузулгандыгы жөнүндө протокол 

түзүү

Комиссиянын жыйында кароого багыт

берүү

Каршы болгон учурда

кодекске ылайык жаза

колдонуу үчун комиссияга

жиберүү

Мыйзам бузууну таануу, 

мыйзам бузуу жөнүндө

токтом, айыпты төлөө



Жарандардын
кайрылуулары

Жумушчу топтун 
жыйынында бардык

кызыкдар
тараптардын

катышуусу менен
каралат.

Кароонун
жыйынтыгы боюнча

Жумушчу топтун 
чечими чыгарылат

Жумушчу топтун чечими
шайлоо комиссиясы

тарабынан жыйында арыз
бергендердин, даттанылып

жаткан уюмдар менен
органдардын өкүлдөрүнүн

катышуусунда каралат. 

Жыйында кызыкдар
тараптардын адистери, 

эксперттери жана өкүлдөрү
катыша алышат.

Көрсөтүлгөн адамдар
кайрылууну кароонун убагы
жана күнү боюнча кабардар

болушат. 

Кароонун натыйжасы
боюнча шайлоо

комиссиясы
чечим/токтом кабыл

алат

ШАЙЛОО ПРОЦЕССИНИН СУБЬЕКТИЛЕРИНИН КАЙРЫЛУУЛАРЫН

КАРООНУН ТАРТИБИ:



ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНДАГЫ ЖУМУШЧУ

ТОПТОР:

Шайлоо процессинин
субьектилеринин
арыздарын жана

даттанууларын кароо
боюнча жумушчу тобу

Ыкчам аракет кылуучу
координациялык топ

Көзөмөлдөөчү-
текшерүүчү топ

Маалымат берүү
маселелери боюнча

жумушчу тобу



www.yourwebsite.com

ББББузуулар жөнүндө кодекс
nfographics - List Concept

1

2

42-берене. Шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн, Кыргыз Республикасынын Президенттигине

талапкердин, депутаттыкка же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын

башчысынын кызмат ордуна талапкердин, талапкердин ишенимдүү адамынын, ыйгарым укуктуу

өкүлүнүн, байкоочунун, эл аралык байкоочунун укуктарын бузуу -

3-категориядагы айып салууга алып келет (физ. 

жактар үчүн 5500 сом, юр. жактар учүн 17000 сом) 

42-1-берене. Жеке жана юридикалык жактар шайлоо комиссиясына шайлоого даярдануу

жана өткөрүү үчүн шайлоо жөнүндө мыйзамда каралган маалыматтарды же материалдарды

белгиленген мөөнөттө бербесе, ошондой эле өз ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл

алынган шайлоо комиссиясынын чечимдерин жана талаптарын аткарбаса -

1-категориядагы айып салынат (юр. 

жактарга 5000 сом)
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IББузуулар жөнүндө кодекс
nfographics - List Concept

1

2

42-2-берене. Шайлоочу шайлоо комиссиясына шайлоо дарегин

өзгөрткөндүгү жөнүндө билип туруп жалган маалымат берсе -

2-категориядагы айып салынат (3000 сом)

43-берене Депутаттыкка же башка шайлануучу кызматка талапкер болуп катталган

талапкерге, талапкердин ишенимдүү адамына, шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө

мамлекеттик бийлик органдарына же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына

шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө катышуу үчүн мыйзамда каралган өргүү берүүдөн

администрациянын (иш берүүчүнүн) баш тартууга -

3-категориядагы айып салынат



Бузуулар жөнүндө кодекс
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44-берене. Шайлоо алдында үгүт жүргүзүүнүн шарттарын бузуу

1. Шайлоо жөнүндөгү мыйзамда каралган шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү

шарттарын шайлоочу, байкоочу, талапкер жана анын өкүлү, ишенимдүү адамы

бузса – 4-категориядагы айып салынат (7500 сом физ.жактарга)

2. Жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан жасалган ушундай эле жосун 5-

категориядагы айып салууга алып келет (28000 сом юр.жактарга) 

45-берене. Талапкер жөнүндө билип туруп жалган маалымат таратуу

Депутаттыкка талапкер же башка шайлануучу кызматка талапкер жөнүндө анын ар-

намысын же кадыр-баркын жаманатты кылган маалыматты билип туруп таратуу – 6-

категориядагы айып салууга алып келет (12500 сом физ жактар, 35000 сом юр. 

жактарга)



Бузуулар жөнүндө кодекс

23

46-берене. Талапкердин ар-намысын, кадыр-баркын жана ишкер беделин жаманатты кылган

маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарынын таратышы

Шайлоо дайындалгандан тартып шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланганга чейинки мезгил

ичинде талапкердин, саясий партиянын ар-намысын, кадыр-баркын жана ишкер беделин жаманатты

кылган маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарынын таратышы – 8-категориядагы айып

салууга алып келет (55 000 сом юр.жактарга)

47-берене. Тоголок үгүт материалдарын таратуу

Мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоону даярдоо

жана өткөрүү мезгилинде же болбосо референдум мезгилинде алардын чыгарылышы үчүн жооптуу

уюмдар же адамдар жөнүндө маалыматтар камтылбаган үгүттүк басма сөз материалдарын, же

болбосо чет өлкөдө даярдалган материалдарды таратуу – 6-категориядагы айып пул салууга алып

келет (12500 сом физ.жактарга, 35000 сом юр.жактарга)



Бузуулар жөнүндө кодекс
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48-берене. Үгүт материалдарын жок кылуу же бузуу

Имараттарда, курулмаларда же башка объекттерде илинген укма-көрмө

материалдарды, депутаттыкка же башка шайлануучу кызматка

талапкердин портретин, анын өмүр таржымалы бар плакатты, же болбосо

башка үгүт материалдарын билип туруп жок кылуу же болбосо бузуу - 4-

категориядагы айып пул салууга алып келет (7500 сом физ.жактарга, 23000

сом юр.жактарга).

Эскертүү. Үгүт материалдары имараттын, курулманын же башка объекттин менчик

ээсинин (ээсинин) макулдугу жок илинсе, ал ушул берене боюнча жоопкерчиликтен

бошотулат.



Бузуулар жөнүндө кодекс
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42-3-берене. Шайлоочунун (референдум катышуучусунун) акча

каражатын жана материалдык баалуу буюмдарды алуусу

Шайлоочу (референдум катышуучусу) өзү же ортомчу аркылуу акча каражатын жана

(же) материалдык баалуу буюмду өзүнүн активдүү шайлоо укугун сатып алып жаткан

же аны көрсөтүп жаткан адамдардын пайдасына ишке ашыргандыгы үчүн алуусу – 1-

категориядагы айып пул салууга алып келет. 

Эскертүү. Ушул беренеде каралган аракетти жасаган адам, эгерде ал шайлоолорду жана

референдумдарды даярдоо жана өткөрүү мезгилинде акча каражатын жана материалдык

баалуу буюмду алганы боюнча өз эрки менен билдирсе, жоопкерчиликтен бошотулат. 

Ички иштер тармагындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат
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87-берене. Шайлоочунун башка адам үчүн добуш берүүсү
Референдумдун, Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин же жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу

органдарынын башчыларын шайлоонун убагында референдумдун же шайлоонун натыйжаларына

таасир тийгизүү максатында шайлоочунун башка адам үчүн добуш берүүсү, буга тете ошондой

максатта ушундай аракеттерге катышуусу 2-категориядагы айып тартууга алып келет (жашы жете 

электерге 15 000 сомдон 25 000 сомго чейин, башка физ.жактарга 30 000ден 60 000 сомго чейин).
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871 –берене Административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу

1. Шайлоону жана референдумду даярдоонун, аткаруунун жүрүшүндө, добуш

берүү күнү талапкерди, талапкерлердин тизмесин шайлоо максатында талапкерлердин,

мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет-басылмалардын

жетекчилеринин административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануусу 2-

категориядагы айып салууга алып келет ( 30 000 сомдон 60 000 сомго чейин).

2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар, мамлекеттик жана

муниципалдык уюмдардын жетекчилери, ошондой эле 30 пайыздан ашык мамлекеттик

(муниципалдык) катышуу үлүшү бар уюмдардын жетекчилери жасаган ошол эле жосун –

белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир ишти жүргүзүү укугунан ажыратуу

менен 2-категориядагы айып салууга (30 000 сомдон 60 000 сомго чейин) алып келет.
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87² -берене. Шайлануучу кызмат ордуна талапкердин билип туруп анык эмес

маалыматтарды берүүсү

1. Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, 

жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын

башчысынын кызмат ордуна талапкер тарабынан билип туруп шайлоо жөнүндө мыйзамдарда каралган

анык эмес маалыматтарды, документтерди, анын ичинде башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу

документти берүүсү, ошондой эле талапкерликке көрсөтүү, каттоо жана шайлоо үчүн тоскоолдук кылуучу

маалыматтарды жашыруусу 1-категориядагы айып тартууга алып келет (жашы жете электер үчүн 5 000 

сомдон 15 000 сомго чейин, башка физикалык жактар үчүн - 20 000 сомдон 30 000 сомго чейин).

2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар тарабынан жасалган ошол эле жосун – белгилүү бир

кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир ишти жүргүзүү укугунан ажыратуу менен 1-категориядагы айып пул 

тартууга алып келет (жашы жете электер үчүн - 5 000 сомдон 15 000 сомго чейин, башка физ. жактар үчүн -

20 000 сомдон 30 000 сомго чейин) .
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191-берене. Шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу
1. Жарандын өз шайлоо укуктарын же референдумга катышуу укугун эркин жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу, добуш

берүүнүн жашыруундуулугун бузуу, - IV категориядагы коомдук иштерге же III категориядагы түзөтүү жумуштарына, же 

IV категориядагы айып салууга жазаланат.

2. Шайлоо комиссияларынын, референдум өткөрүү боюнча комиссияларынын ишине шайлоо комиссиясынын, 

референдум өткөрүү боюнча комиссиянын, же болбосо шайлоо комиссиясынын, референдум өткөрүү боюнча

комиссиянын мүчөсүнүн өз милдеттерин аткаруу менен байланышкан ишине кийлигишүү жолу менен, анын ичинде

алардын чечимдерине таасир көрсөтүү максатында кызмат ордун же кызмат абалын пайдалануу менен тоскоолдук

кылуу, атап айтканда, кызмат адамынын талапкерлерди, талапкерлердин тизмесин каттоо, шайлоочулардын, 

референдумга катышуучулардын добуштарын эсепке алуу маселелери же башка маселелер боюнча талап коюу же 

көрсөтмө берүү, же болбосо, шайлоо процессинде колдонулуучу мамлекеттик маалымат системаларынын ишин бузууга

атайылап аракет жасоо же маалыматтарын бурмалоо, - IV категориядагы коомдук иштерге же III категориядагы түзөтүү

жумуштарына, же IV категориядагы айып пул салууга жазаланат.

3. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар тарабынан жасалган ошол эле жосундар, - IV категориядагы түзөтүү

жумуштарына же V категориядагы айып пул салууга жазаланат.  
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Статья 192. Подкуп избирателей
1. Шайлоо өткөрүү мезгилинде акчалай каражаттарды төлөп берүү, же болбосо таратуу, материалдык

баалуулуктарды тапшыруу же кандайдыр-бир кызматты же башка байгерчиликти алууга өбөлгө түзүү жолу менен

шайлоочуларды сатып алуу - IV категориядагы айып пул салууга жазаланат (жашы жете электерге - 80 000 сомдон

100 000 сомго, башка физ.жактар үчүн - 180 000 сомдон 220 000 сомго чейин).

2. Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин же

жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер, мамлекеттик бийликтин шайлануучу башка органдарына жана

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына талапкер, ошого тете талапкердин жубайы, жакын туугандары жана

ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары тарабынан жасалган ошол эле жосун - V категориядагы айып пул

салууга (жашы жете электер - 100 000 сомдон 120 000 сомго, башка физ.жактар үчүн - 220 000 сомдон 260 000 сомго

чейин) же 1-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат (жашы жете электер - 1 жыл 6 айга чейин, башка

физикалык жактар 2 жыл 6 айга чейин).
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193-берене. Шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу
Талапкердин, саясий партиянын, шайлоо өнөктүгүн референдум өткөрүү боюнча демилгечи топтун ишин каржылоонун

тартибин төмөнкүлөрдү жасоо менен бузуу:

1) шайлоодо же референдумда белгилүү натыйжага жетүү максатында, тиешелүү фондду кыйгап өтүү менен талапкерге, 

саясий партияга, референдум өткөрүү боюнча демилгечи топко ири суммадагы акча же башка материалдык каражаттарды

берүү;

2) шайлоодо же референдумда белгилүү натыйжаларга жетүү максатында шайлоо фонддоруна, референдум фонддоруна

которулбаган ири суммадагы акча каражаттарын чыгымдоо; 

3) шайлоо же референдум менен түздөн-түз же кыйыр байланышкан жана шайлоодо же референдумда белгилүү

натыйжаны алууга же референдум демилгесин жылдырууга багытталган, тиешелүү шайлоо фондунан акысын төлөөсүз же 

тиешелүү шайлоо фондунан негизсиз төмөндөтүлгөн баада акы төлөө менен ири өлчөмдө жүзөгө ашырылган акы төлөнүүчү

жумуштарды аткаруу, товарларды сатып өткөрүү, акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү; 

4) алмаштыруучу адамдар аркылуу шайлоолор жана референдумдар жөнүндө мыйзамдарда тыюу салынган кайрымдуулук

каражаттарын шайлоо фондуна же референдум фондуна ири өлчөмдө төгүү, - IV категориядагы белгилүү бир кызмат ордун

ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратууга же IV категориядагы түзөтүү жумуштарына, же V 

категориядагы айып салууга же I категориядагы айып салуу менен I категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 

Эскертүү. Ушул Кодекстин 193 жана 194-беренелеринде ири өлчөм деп ушул беренеде каралган жосунду жасаган учурга

карата шайлоолор жана референдумдар жөнүндө мыйзамдарда белгиленген талапкердин, саясий партиянын, 

референдум фондусунун бардык каражаттарынын чыгымдарынын чектелген суммасынын ондон биринен ашкан, бирок 

ошол эле учурда 5000 эсептик көрсөткүчтөн кем эмес түзгөн акчанын суммасынын өлчөмү, мүлктүн же мүлктүк

мүнөздөгү пайданын наркы таанылат. 
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194-берене. Шайлоо же референдум өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу

Талапкердин, саясий партиянын талапкеринин же референдум өткөрүү боюнча демилгечи топтун 

ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, алардын каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн

төмөнкүдөй жолдор менен жасаган аракеттери: 

1) шайлоо фондуна, референдум фондуна түшпөгөн каржы же материалдык каражаттарды шайлоо

өнөктүгүн өткөрүү же референдумду өткөрүү демилгесин жылдыруу максатында ири өлчөмдө

пайдалануу; 

2) шайлоолор жана референдумдар жөнүндө мыйзамдарда тыюу салынган жана атайын шайлоо

эсебине, референдум фондусунун атайын эсебине которулган кайрымдуулук каражаттарын ири

өлчөмдө чыгымдоо, - IV категориядагы белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир

иш менен алектенүү укугунан ажыратууга же IV категориядагы түзөтүү жумуштарына, же V 

категориядагы айып салууга же I категориядагы айып салуу менен I категориядагы эркиндигинен

ажыратууга жазаланат.
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195-берене. Шайлоо документтерин бурмалоо
1. Шайлоо документтерин, референдум документтерин бурмалоо, добуштарды билип туруп туура

эмес эсептөө же шайлоонун, референдумдун натыйжаларын билип туруп туура эмес белгилөө, 

эгерде бул жосундар шайлоо комиссиясынын, референдум өткөрүү боюнча комиссиянын

мүчөсү, талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлү, ишенимдүү адамы, ошого тете саясий

партиянын, референдум өткөрүү боюнча демилгечи топтун ыйгарым укукту өкүлү тарабынан

жасалса, - IV категориядагы түзөтүү жумуштарына же V категориядагы айып салууга же эки

жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен

алектенүү укугунан ажыратуу менен I категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 

2. Төмөнкүлөр жасаган ошол эле жосундар:

1) шайлоо комиссиясынын же референдум өткөрүү боюнча комиссиянын төрагасы, төрагасынын

орун басары, катчысы тарабынан;

2) алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу менен, - VI категориядагы айып салууга же эки

жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен

алектенүү укугунан ажыратуу менен II категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат.


